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Feestelijke presentatie van 
dichtbundel Bakkum Bruin 
Bakkum - Op zondag 27 maart 
vindt in restaurant ‘t Mirakel van 
Bakkum een poëtische middag 
plaats ter gelegenheid van de 
feestelijke presentatie van de 
dichtbundel ‘Bakkum Bruin’ van 
Bakkummer Bob van Leeuwen, 
met illustraties van het jeugdi-
ge tekentalent Noortje Laan. De-
ze middag zijn er verschillen-
de attracties, waaronder gitaar-
muziek, terwijl bekende en nog 
maar net beginnende dichters 
in de gelegenheid worden ge-

steld hun gedicht voor te dragen. 
Tot 24 maart kunnen door lief-
hebbers gedichten worden in-
gezonden via e-mailadres look-
forwardholding@casema.nl o.v.v. 
naam, leeftijd, adres en tele-
foonnummer van de auteur. Eni-
ge voorwaarde is dat het gedicht 
oorspronkelijk is, in het Neder-
lands of een dialect is geschre-
ven en als thema ‘Mirakel’ heeft. 
Een deskundige jury zal de in-
gezonden gedichten beoordelen 
en maakt de uitslag deze middag 

Golfevenement levert 
ruim 42.000 euro op! 
Castricum - De eerste twee 
evenementen die team CAL 
d’HuZes organiseerde om geld 
te werven voor onderzoek naar 
kanker zijn achter de rug. Op 
zondag 6 maart vond de strand-
toertocht tussen Castricum aan 
Zee en Camperduin plaats met 
honderd deelnemers en op za-
terdag 12 maart hebben 64 gol-
fers hun bijdrage geleverd aan 
het Beachgolfevenement tussen 
Egmond aan Zee en Castricum 
aan Zee.  Frits Barend was hier-
bij van de partij, net zoals Nos-
verslaggever Andy Houtkamp. 

Het Beachgolfevenement heeft 
in totaal 42.315 euro opgeleverd, 
de strandtoertocht 2.000 euro. 
Verschillende restaurants heb-
ben de deelnemers getrakteerd 
op eten en drinken zodat de op-
brengst geheel ten goede komt 
aan  de Stichting Alpe d´HuZes.
De golfers hebben na het af-
leggen van het parcours on-
der  commentaar van Nos-ver-
slaggever Andy Houtkamp een 
aantal golfcompetities gespeeld. 
Daarna was er een veiling. Frits 
Barend wist als volleerd veiling-
meester de aanwezigen prachti-

ge donaties uit de portemonnee 
te praten. Met een veilingop-
brengst van 25.000 euro werd de 
totaalopbrengst van de dag ge-
bracht op ruim 42.000 euro! De 
klapper van de veiling was een 
kavel om in een Red Bull vlieg-
tuig duizelingwekkende ma-
noeuvres mee te mogen maken. 
Voor deze kavel werd door de 
liefhebber 16.000 euro betaald. 
Na afloop van de veiling over-
handigden Frits Barend samen 
met Andy Houtkamp de cheque 
met de uiteindelijke opbrengst 
over aan Rob van de Ven. 

bekend. Het adres van ‘t Mira-
kel van Bakkum is Heereweg 36 
in Bakkum. De entree bedraagt 
2,00 euro inclusief consumptie. 
Aanvang 14.30 uur. 

Castricum - De politie heeft 
twee Alkmaarders van 41 en 43 
jaar aangehouden op verdenking 
van inbraak in een woning aan 
de Henri Dunantsingel. Donder-
dag omstreeks 10.30 uur hadden 
getuigen gemeld dat twee man-
nen met tassen over een schut-

Politie houdt twee inbrekers aan
ting van een woning waren ge-
klommen en waren weggelopen. 
Beide mannen werden korte tijd 
later in de directe omgeving aan-
gehouden. Zij werden voor ver-
hoor overgebracht naar het po-
litiebureau. 
Bij onderzoek bleek er bij de wo-

ning te zijn ingebroken. De da-
ders waren binnengekomen 
door de achterdeur te forceren. 
De gehele woning werd door-
zocht en waardevolle goederen 
stonden al klaar om meegeno-
men te worden. In ieder geval 
werd een computerspel daad-
werkelijk weggenomen. De rest 
bleef bij de woning achter. 

IN HET HART
VAN DE ZORG
ZATERDAG 19 MAART A.S.

Wie zijn er open?
Zie advertentie elders 
in deze krant of kijk op infopuntzorg.nl

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

 

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

CUP 
CAKES

DE MAAND MAART

Cupcake van de week 
Double choc €1,50



pagina 2 16 maart 2011

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Vermist:
H. Mercierhof Castricum: onge-
castreerde oranje kater met witte   
voorkant en onderkant, 8 maan-
den, Spider.
Gevonden:

Brakenburgstraat Castricum: on-
gecastreerde cyperse kater met 
siamees bloed.

Inlichtingen Ria Dol, tel.: 0251-
658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-03-2011: Nina Margaretha 
Catharina, dochter van A.L. de 
Graaf en E. Drenth, geboren te 
Castricum. 03-03-2011: Duuk, 
zoon van J. Twisk en D.M. Borst, 
geboren te Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
08-03-2011: Steeman, Bas R.S. 
en den Baas, Marieke, beiden 
wonende te Castricum. 09-03-
2011: Suvermez, Ferhat, wonen-
de te Amsterdam en Kurt, Çig-
dem, wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
01-03-2011: de Velde, Martin, 

oud 56 jaar, overleden te Bever-
wijk.
 
Wonende te Castricum:
03-03-2011: Hauser, Mathias J., 
oud 94 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met H. 
Corneth. 
04-03-2011: Renckens, Cornelis 
P., oud 71 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met G.M. Hoek. 
07-03-2011: Blankestijn, Hen-
drikus, oud 85 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd met R. de 
Bruin.
 
Wonende te Limmen:
04-03-2011: Wester, Petronel-
la A., oud 88 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
S. Kuijper.

Themamiddag KBO ‘Fiets- 
tocht naar Burkina Faso’
Limmen - In de serie thema-
middagen, georganiseerd door 
de KBO Activiteitencommissie 
Limmen, is de eerstvolgende le-
zing op donderdag 24 maart, zo-
als gebruikelijk in de Vredeburg, 
aanvang 14.00 uur.
Pastor Johan Olling geeft een 
presentatie van de fietstocht van 
ongeveer drie maanden naar 
Burkina Faso. Aan de hand van 
een fotorapportage geeft hij 
een indruk van de ervaringen 
en omstandigheden waaron-

der de groep heeft gefietst, ge-
lachen, gehuild , gepraat en de 
stilte om zich heen heeft beleefd 
op deze tocht door Afrika. Over 
de ontmoetingen met de bevol-
king en hoe men daar leeft, over 
de planten, dieren en vogels die 
men onderweg tegenkomt. Hij 
vertelt over de voor- en tegen-
slagen in de groep en de saam-
horigheid en vreugde bij het be-
reiken van het einddoel. Senio-
ren uit Limmen en omgeving zijn 
welkom op deze middag.

Informatieavond over 
Bloemendagen Limmen
Limmen - De jaarlijkse infor-
matieavond van de Bloemen-
dagen Limmen vindt plaats op 
donderdag 24 maart. In de LOV 
krant stond te lezen dat deze op 
17 maart zou zijn maar door on-
voorziene omstandigheden kan 
dit niet doorgaan.
De informatieavond, die voor ie-
dereen toegankelijk is, is in café 
de Lantaarn en begint om 20.00 
uur. Er worden diverse onder-
werpen besproken zoals de na-
geluitgifte op eerste en twee-
de paasdag. Er zal ook over de 
feestavond gesproken worden. 
Omdat de openingsdag en dus 
ook de feestavond op Koningin-
nedag plaatsvindt wordt er sa-

mengewerkt met het Oranje Co-
mité. Naar alle waarschijnlijk-
heid vervalt de feestavond maar 
wordt de prijsuitreiking op een 
andere manier gedaan. 
Natuurlijk wordt de film van het 
maken van de mozaïeken van 
vorig jaar en de resultaten hier-
van getoond en zullen de jury-
rapporten uitgedeeld worden.

Iedereen die wel eens mee wil 
prikken voor de gezelligheid, er-
varing op wil doen voor volgend 
jaar of na afloop wil kunnen zeg-
gen ‘daar heb ik ook aan meege-
werkt’ kan deze avond in contact 
gebracht worden met een prik-
ploeg.

Castricum - Op donderdag-
avond hield de politie een alco-
holcontrole op de Soomerwegh. 

Alcoholcontrole

Castricum – Donderdag werd 
tussen 17.00 en 22.00 uur inge-
broken in een woning aan de 
Lijsterbeslaan. De daders kwa-

Woninginbraak men binnen door aan de achter-
zijde van de woning op een tuin-
tafel te klimmen en van daar-
af een bovenlicht te forceren. 
De hele bovenverdieping werd 
doorzocht. Vermoedelijk zijn er 
bankpassen ontvreemd.

Tussen 18.30 en 23.00 uur moes-
ten 348 bestuurders een adem-
proef afleggen. 
Niemand bleek teveel te hebben 
gedronken. 
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Spaanse passie met gitaar en zang
Castricum - Op 26 maart om 
20.15 uur begint in de middel-
eeuwse Dorpskerk een Iskra 
Monumentconcert. “An Evening 
in Spain – Espana y Catalunya’,  
in de sfeer van Spaanse en Ca-
talaanse muziek, wordt tempera-
mentvol gebracht door Duo Ca-
jon. De Nederlandse alt/mezzo 
Carina Vinke en klassiek gita-
rist Jonas Skielboe uit Denemar-
ken ontmoetten elkaar in 2005 
op een Spaans muziekfestival 
in Granada, waar ze Duo Cajon 
vormden. Beiden zijn jonge solis-

ten van hoog niveau die hun the-
atrale en muzikale krachten we-
ten te bundelen. Met werken van 
zowel Spaanse als Catalaanse 
componisten en gedichten van 
de grote Spaanse dichter Gar-
cia Lorca  brengen ze de diver-
siteit van de Spaanse cultuur en 
combineren het klassieke reper-
toire met flamenco elementen in 
een eigen persoonlijk en uniek 
geluid. Informatie en kaartbe-
stellen via www.iskra.nl of telefo-
nisch op 0251-674379. De kaar-
ten kosten 11,00/9,00/6,00 euro. 

Voorpremière Gooische 
Vrouwen groot succes 

Castricum - Op 9 maart liep tij-
dens de voorpremère van ‘Gooi-
sche Vrouwen’ de Corso vol met 
vrouwen én mannen die zich 
voor de gelegenheid feeste-
lijk hadden uitgedost. De kaar-

ten voor de voorpremière  waren 
in een mum van tijd uitverkocht  
Eerst was er koffie, toen genie-
ten van het eerste deel van de 
film en in de pauze was er een 
drankje en een hapje.  

Sietse van Gorkom in TsiTsiTsi-
gane van Djordi Ferari Orkest
Castricum - Violist Sietse van 
Gorkom, van oorsprong een Cas-
tricummer, heeft na zijn succes-
volle aandeel in Kyteman’s Hip-
hoporkest en Schradinova, de 
laatste maanden hard gewerkt 
aan het repertoire van het cross-
over strijkkwartet Red Limo 
String Quartet. Deze zomer ver-
schijnt een cd. Hij werkt ook mee 
met het ensemble rond dichter/
troubadour/singersongwriter Ibo 
Bakker en hij gaat het theater in 

met het Djordji Ferari Orkestar. 
TsiTsiTsigane is ‘muziektheater 
vol wodka en stierenbloed’. Het 
Djordji Ferari Orkestar is een ge-
legenheidscocktail van een flin-
ke slok Jetje en haar Dansorkest 
Oerol 2005), een shot Kyteman, 
een kwart fles Ashton Brothers 
en een halve liter Wereldband. 

Te zien in het Kennemer Thea-
ter op in Beverwijk 19 maart en 
op 15 april in De Vest in Alkmaar.  

Swingen langs de duinrand
Castricum - Op zaterdag 19 
maart is er weer een editie van 
‘Swingen langs de duinrand’. De, 
aan de duinrand gelegen recre-
atieruimte van camping Gevers-
duin wordt die avond omgeto-
verd tot een gezellig muziekpa-
leis. Ook dit jaar is er aan variatie 
van muziekgezelschappen geen 

gebrek. Deze keer doen de Big-
band Heiloo, het saxofoon kwar-
tet Arti Shock, de Windjammers, 
het trio Dekker plus en het dixie-
land orkest Dixiefun mee. De op-
tredens beginnen om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Ingang 
van de camping is tegenover de 
Patatoloog. 

Truus Trut en Flair 
spelen in zaal Borst
Bakkum - Op vrijdag 18 maart 
beklimt tijdens de voorjaarsker-
mis de populaire formatie Truus 
Trut & de Terlenka’s het podi-
um van zaal Borst. Deze muzi-
kale boerenfamilie uit Voorthui-
zen zorgt landelijk voor afgela-
den zalen en pleinen. Vijf broers 
en zus Truus Trut zingen in een 
bijzondere entourage hun ei-
gen hits en vele bekende Neder-
landstalige hits van weleer. De 
formatie die hun halve huisraad 
het podium op sleept heeft de 
afgelopen twee jaar maar liefst 
vier Top 100 noteringen in Ne-
derland gehad. Het feest begint 

Programma 17 mrt t/m 23 mrt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 & 21.30 uur 

zaterdag 16.00, 19.00 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
“Gooische Vrouwen”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

“Black Swan”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag, zaterdag & zondag 21.00 uur  
maandag 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“The King’s Speech”

zondag 18.30 uur 
“Sonny Boy”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Another Year (CF)”
zaterdag & zondag 13.45 uur 

woensdag 14.30 uur 
“Yogi Beer (NL) 3D” 
zaterdag & zondag 13.45 uur 

woensdag 14.30 uur 
“Mijn Opa de Bankrover” 

zaterdag & zondag 16.00 uur 
“Gnomeo & Juliet (NL)” 

Another Year van Mike Leigh
Another Year is de zesde film die 
vertoond wordt onder de naam 
Castricum Filmhuis. Gouden 
Palm winnaar Mike Leigh biedt 
met Another Year een schitte-
rend inkijkje in het complexe 
en kwetsbare leven van alledag. 
Zijn nieuwste film, die weer ge-
selecteerd werd voor de Cannes-
competitie, volgt vier seizoenen 
lang een gelukkig getrouwd stel 
dat er probeert te zijn voor de 
minder gelukkige mensen in hun 
leven. Gerri en Tom bieden graag 

een luisterend oor en warme 
huiselijkheid, maar hun hulp en 
vriendschap kent ook grenzen. 
In vier seizoenen toont Another 
Year het leven in al haar eenvoud 
en complexiteit. 

De misère en de humor, in zo-
mer en winter, met liefdesgeluk 
en tegenslag, hoop en wanhoop. 
En zelfs de dood, want ook die 
houdt zich niet afzijdig in dit in-
nemend subtiele verhaal van een 
meesterlijk verteller. 

om 22.00 uur. Zaterdag komt 
Flair naar Bakkum. Deze forma-
tie heeft in Nederland vijftien Top 
100 hits gescoord. Dit onder an-
dere met ‘O, Middernacht, A-Si 
en Bomba. Ook Internationaal 
timmert Flair aardig aan de weg. 
Zo heeft de band op dit moment 
een knaller van een hit in Azië 
en Spaanstalige landen met de 
singel ‘Para No Verte Mas’. Bij-
zonder aan deze avond is dat, 
na enige maanden afwezigheid 
na meerdere operaties aan de 
stembanden, leadzanger Kees 
Klaassen zijn comeback maakt. 
Aanvang 22.00 uur.

Overdekte 
rommelmarkt
Uitgeest - Op zondag 20 maart    
wordt een grote overdekte rom-
melmarkt gehouden in sporthal 
De Zien in Uitgeest. 

Het is een markt met meer dan 
75 kramen en er zijn nog kramen 
te huur van 4 bij 1.20. De rom-
melmarkt is van 12.00 tot 16.00 
uur, entree 1,50 eur, kinderen tot 
12 jaar gratis. Het adres is Zien-
laan 4 in Uitgeest. 
Meer informatie: tel: 0251–
254067. 
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Workshop Gessotechniek 
bij Atelier Ida Bakker
Castricum - Op 26 maart en op 
16 april kan iedereen meedoen 
aan workshops Gesso-techniek 
bij Atelier Ida Bakker. Met Gesso 
zijn heel veel toepassingen mo-
gelijk, zoals verschillende textu-
ren maken voor een kunstwerk 
of als onderdeel van een schil-
derij als achtergrond. 

Op zaterdag 26 maart leert men 
in de workshop allerlei Gesso-
technieken op verschillende ma-
nieren toe te passen. Op zater-
dag 16 april gaan de deelnemers 

het gedroogde werk verder be-
werken met onder andere acryl-
verf en pastelkrijt. Er wordt ge-
werkt met veel verschillende ma-
terialen. Omdat er flink geoefend 
wordt, wordt er op karton ge-
werkt. Wie toch liever gelijk op 
doek wil werken, kan een doek 
meenemen of bij Ida in de winkel 
aanschaffen. De workshops zijn 
van 10.30 tot 12.00 uur. Inschrij-
ven bij Lijstenmakerij Ida Bak-
ker, Dorpsstraat 102, tel. 0251-
673977, winkel@glashandelbak-
ker.nl.

Anne-Moon opent zaterdag de deur 

Dé winkel voor ooit en nooit 
gedragen dameskleding 
Castricum - Er heeft een klein 
wondertje plaatsgevonden op 
de Van Egmondstraat 9. De win-
kel, waar eerst Surprise was ge-
vestigd, heeft een metamorfo-
se ondergaan. Niet alleen het 
interieur heeft een eigentijdse, 
trendy uitstraling gekregen; dat 
geldt ook voor het assortiment. 
Anne-Moon verkoopt kleding 
van nu, nieuw en tweedehands, 
voor jonge meiden en volwas-
sen vrouwen, in de maten 36 tot 
en met 56. En er is ook nog eens 
een prachtige collectie nieuwe 
accessoires. 
Mooi nieuws dus voor alle vrou-
wen die graag goed gekleed 
voor de dag komen, maar daar 
niet veel geld aan willen uitge-
ven. En voor vrouwen die voor 
hun miskopen of kleding die zij 
niet meer passen een leuk be-
drag terugkrijgen. Anneke Veld-

huis en Monique Metzelaar zijn 
de initiatiefnemers van Anne-
Moon. “Wij hadden samen al 
een webwinkel waar we twee-
dehands kinderkleding verkoch-
ten,” vertelt Monique. “Dat liep 
goed, maar we zeiden regelma-
tig tegen elkaar dat een echte 
winkel nog leuker zou zijn.” Nu 
is de grote stap gezet. Zaterdag 
opent Anne-Moon de deur. 
“Naast tweedehands kleding 
verkopen wij ook nieuwe basics,” 
vervolgt Anneke. “Denk dan aan 
shirts, leggings en vestjes. Door 
dit aanbod wordt het makkelijker 
om mooie combinaties te maken. 
Verder hebben we onder ande-
re nieuwe tunieken, kleding die 
echt te leuk was om te laten lig-
gen. Nieuwe kettingen, oorbel-
len, riemen, shawls en tassen 
maken ons aanbod compleet!” 
Terwijl het interieur van de win-

kel anders doet vermoeden, blij-
ven de prijzen laag. Monique: 
“We hechten wel aan kwaliteit. 
Daarom gaan we bij het inne-
men van de kleding selectief te 
werk. Wij nemen alleen kleding 
in die schoon is, heel en van de-
ze tijd.” Anne-Moon bepaalt wat 
de winkel haalt en tegen wel-
ke verkoopprijs. De verkoopprijs 
wordt op basis van 50/50 ver-
deeld. Alles wat na zeven weken 
niet verkocht is, kan tot twee we-
ken daarna worden opgehaald. 
De rest gaat naar een goed doel. 
Op de dag van de opening wordt 
geen kleding ingenomen. Daar-
na tijdens de openingstijden van 
de winkel: van woensdag tot en 
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Wie meer wil weten kijkt op 
www.anne-moon.net, belt naar 
0251-670184 of mailt: info@an-
ne-moon.net.

WoodLine® kunststof kozijnen, karakter van hout, voordelen van 
kunststof.

Open dagen Schipper Kozijnen
Regio - De open dagen in de 
showroom van Schipper Kozij-
nen aan De Veken 201 in Op-
meer, zijn dit voorjaar van don-
derdag 24 tot en met zondag 27 
maart. Het bedrijf is in 42 jaar 
uitgegroeid tot een totaalleve-
rancier. In het assortiment voe-
ren kozijnen nog steeds de bo-
ventoon, maar de sortering is  
uitgebreid met andere produc-
ten zoals goot- en gevelbekle-
ding, schuifpuien, buitenzonwe-
ring en dakkapellen.

Nú met actiekorting
Onlangs toegevoegd aan het as-
sortiment is een unieke binnen-
zonwering. Een elegant frame 
dat met magneetstrippen op de 
glaslatten wordt vastgezet. Een-
voudig te plaatsen, zonder bo-
ren. Uitvoerbaar in jaloezie of 

plissé, decoratief of verduiste-
rend. Wie de showroom bezoekt 
wordt verrast door de fraaie 
raamdecoratie. Tijdens de open 
dagen geeft Schipper Kozijnen 
een flinke introductiekorting op 
dit nieuwe product!

WoodLine® kozijn
Het verbeteren van producten of 
het zoeken naar een extra toe-
voeging is bij Schipper Kozij-
nen een continue proces. Inno-
vaties op het gebied van milieu 
en energiebesparing, maar ook 
aanpassingen die de veiligheid 
verhogen, bijvoorbeeld een spe-
ciale kierstand op de voordeur. 
Er zijn ook innovaties die het ui-
terlijk van de kozijnen verbete-
ren, zoals het WoodLine® kozijn. 
Een kunststof kozijn met rechte 
verbindingen en een houtnerf-

structuur. Veel rechte verbindin-
gen zijn niet gelast, de Wood-
Line® verbinding van Schip-
per Kozijnen wel. Hierdoor is de-
ze sterk, wind- en waterdicht en 
voldoet aan de Komo-eisen.

Interieur in kleur
Met ColorCoating® heeft men 
bij Schipper Kozijnen een onbe-
perkte kleurkeuze. Hiermee kan 
iedereen de kleur van het kunst-
stof kozijn afstemmen op het in-
terieur. De geïntegreerde acryl 
kleurlaag van ColorCoating® is 
naar wens verkrijgbaar in zijde-
glans of mat. Het interieur is een 
onderdeel van de eigen smaak 
en stijl, dit mag men ook van de 
kozijnen verwachten! 

Openingstijden 
De open dagen zijn ook een ide-

ale gelegenheid eens te gaan 
kijken hoe de duurzame en on-
derhoudsarme producten in alu-
minium en kunststof er uit zien. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom in de showroom van 24 tot 
en met 27 maart. Openingstijden 

zijn donderdag en vrijdag van 
10.00-21.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.00-16.00 uur. 
Het adres is De Veken 201 in Op-
meer, telefoon 0226 360414. 
Zie voor meer informatie www.
schipperkozijnen.nl. 

Royal Flush opent Club Zand

Castricum - De opbouw van 
Club Zand is in volle gang. Joost 

Lute en Bart Zijlstra hebben 
Royal Flush gevraagd het strand-

seizoen zaterdag officieel te ope-
nen. De Castricumse coverband 
heeft al vaker op de strandplan-
ken gestaan en kijkt uit naar het 
openingsfeest. 
“De opening van Club Zand is 
naast een kick-off ook een weer-
zien van bekende gezichten, zo-
wel onze vaste gasten als Royal 
Flush”, aldus Joost.  

Ook de zangeres van Royal 
Flush, Mandy Seine, heeft er zin 
in: “Onze fans kijken al weken uit 
naar dit feest. Op Facebook zijn 
veel positieve reacties geplaatst 
en wij hebben ons repertoire 
flink uitgebreid met nieuwe co-
vers. Nu maar hopen dat het pu-
bliek de tent niet afbreekt.” Ook 
dj Ckip Casper is van de partij.
Het feest begint om 20.00 uur,  
gratis entree.  

Regio - Op zondag 20 maart is er 
van 9.00 tot 16.30 uur een gigan-
tische vlooienmarkt in het Ken-
nemer IJsbaan Sportcenter aan 
de IJsbaanlaan 4A (randweg) in 
Haarlem. Nu het voorjaar weer in 
het land is, hebben veel mensen 
hun zolders, kelders of schuur-
tjes opgeruimd. De bruikbare ar-
tikelen worden mooi uitgestald 
en voor een leuke prijs verkocht.  
Ruim 300 standhouders bieden 
de meest uiteenlopende spullen 
aan: glas, aardewerk, porselein, 
tin, instrumenten, vintage, meu-

bels, zeldzame boeken, verlich-
ting, verzamelartikelen, email-
le keukengerei, verkadealbums, 
enzovoort. Veel belangstellenden 
kijken reikhalzend uit, of er bij 
die bonte mengeling van spul-
letjes uit grootmoeders en moe-
ders tijd iets van hun gading tus-
sen zit. Ga een kijkje nemen op 
deze populaire vlooienmarkt. De 
toegang is 3,50 euro. Parkeren is 
gratis. Meer informatie: Van Aer-
le, telefoon 0492-525483, 06-
53848622 of vanaerle@chello.nl. 
Zie ook www.vanaerlebv.nl.

Voorjaars vlooienmarkt
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Volop lente bij Tuincentrum Frits Janssen

Akersloot - Zodra de eerste 
zonnestralen zich laten zien, be-
gint het bij de tuinliefhebbers 
weer te kriebelen. Tuincentrum 
Frits Janssen is al ruim 28 jaar 
het vertrouwde adres, waar men 
alles voor de tuin onder één dak 
vindt. Van prachtige eerste kwa-
liteit bloeiende planten, heesters, 
coniferen en olijfbomen tot sier-
bestrating, hardhouten schut-
tingen en tuinverlichting. Naast 
het Tuincentrum op Klein Dorre-
geest, staat ook het bijbehoren-
de hoveniersbedrijf goed aan-
geschreven in de regio. Een tuin 

aanleggen is een vak apart, maar 
voor de ervaren hoveniers is dit 
geen enkel probleem. Zij leve-
ren een prachtig eindresultaat 
af van elke tuin. Dennis Janssen: 
“Het voordeel van zo’n alles on-
der één dak tuincentrum is dat 
u vooraf kunt bekijken van welke 
materialen u gebruik wil maken 
voor in de nieuwe tuin. De be-
strating toch zelf leggen? Bij ons 
is keus genoeg!”
Binnen is er de nieuw ingerich-
te en uitgebreide dierenafdeling.
Hier vindt men werkelijk alles 
voor elk huisdier. Van voer voor 

kippen en kanaries tot speel-
goed voor de hond en kat. Alle 
bekende merken zijn aanwezig, 
zoals Nature and Science, Royal 
Canin, Fokker, Eukanuba, Iams, 
Whiskas, FarmFood, Puik ham-
ster en caviavoer, Teurlings kip-
penvoer. En verder kanarie-, par-
kiet-, geit-, en paardenvoer. Al-
les in klein en grootverpakking 
verkrijgbaar, en dit alles voor een 
zeer scherpe prijs.

In de cadeauwinkel vindt men 
mooie en originele woonacces-
soires, zoals bistro-setjes, wind-
lichten en rieten manden Dit is 
nog maar een kleine greep uit de 
collectie sfeerartikelen. Met de 
paasdagen voor de deur, zijn ook 
leuke paasartikelen te koop. En 
voor wie niet kan kiezen uit het 
aanbod, is er nog altijd de ca-
deaubon. Verder kan men hier 
terecht voor gereedschappen, 
vijverartikelen, waterornamen-
ten, binnen- en buitenpotterie, 
tuinmeubelen, hout, aarde, sier-
bestrating en verlichting. 
Zondag 20 maart geopend van 
10.00 tot 16.00 uur. De aanbie-
dingen zijn te vinden elders in 
deze krant. Zie ook www.tuin-
centrumfritsjanssen.nl. 

Nieuwe inrichting voor 
Bergers Eten en Drinken
Castricum - Het is een stuk rui-
mer geworden in restaurant Ber-
gers Eten en Drinken dankzij 
een interne verbouwing. Door de 
nieuwe bar naar achteren te ver-
plaatsen oogt het niet alleen veel 
ruimer; de ruimte is op een veel 
praktischer wijze ingericht. Bo-
vendien is de rest van het res-
taurant ook aangepakt en het 
resultaat is heel gezellig, waarbij 
de intieme sfeer van het resttau-
rent is gebleven. 
Bovendien is het terras aange-

pakt. Er is een nieuw scherm ge-
plaatst, er zijn twee extra verwar-
mingsunits bijgekomen waar-
voor er nu aan twaalf tafels ge-
noten kan worden van het ver-
warmde terras. 
Een echte aanrader dus voor ie-
dereen die buiten wil genieten 
van het centrum van het dorp, 
zonder het koud te krijgen. Dit 
terras is sowieso een van de zon-
nigste van het dorp. 
Het adres is Dorpsstraat 35B, 
Castricum, tel.: 0251-659774. 

Tijd voor violen en het planten 
van bomen, hagen en struiken
Castricum - Natuurlijk zijn ze 
van de partij op de violenmarkt 
die zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur gehouden wordt in het cen-
trum van Heemskerk. Want Ma-
riëlle en Ton van Tuincentrum 
Baltus-Wölcken hebben zich ge-
specialiseerd in het kweken van 
eersteklas violen. 

Op de Beverwijkerstraatweg 200 
in Castricum, waar het tuincen-
trum is gevestigd, is het onder-
tussen een drukte van jewelste. 
“Daarom zijn we tot eind juni ook 
op zondag geopend”, vertelt Ma-
riëlle. “Zeven dagen in de week 

kan iedereen hier terecht voor 
allerlei bloeiende lenteplantjes, 
waaronder een groot assorti-
ment violen en primula’s. Onze 
violen worden buiten op de kou-
de grond geteeld en zijn daar-
om bestand tegen lage tempe-
raturen. Je kunt er maandenlang 
plezier aan beleven.” 

Nu is het ook de juiste tijd om 
bomen en hagen te planten en 
dat geldt ook voor rozenstrui-
ken en hortensia’s, voor sla en 
bloemkool. “Wij verkopen allerlei 
soorten bomen, coniferen, hees-
ters, buxus, taxus en haagplan-

ten tegen kwekersprijzen. We 
hebben exclusieve dakbomen, 
leibomen, alle populaire bolbo-
men en de gewone boomsoor-
ten. Deze week zijn we ook weer 
gestart met de verkoop van ver-
se kruiden. Het assortiment be-
staat ’s zomers uit vele soorten 
kuipplanten, geraniums, vlijtige 
liesjes, begonia’s en ga zo nog 
maar even door. Maar voor nu 
raden we vooral de violen en pri-
mula’s aan om het lentegevoel 
in huis te halen.” Openingstij-
den: maandag tot en met zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur, zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur.

Oude platenfeest
Castricum - Vinyl, daar draait 
het allemaal om tijdens het ou-
de platenfeest dat in Buona Se-
ra gehouden wordt. Dj Keanu 

bedient de pick-up op donder-
dag 17 maart van 19.00 tot 1.00 
uur en laat oude tijden herleven. 
Hij vertelt: “Ik draai in clubs door 
het hele land, maar het gevoel 
van begin jaren 90 mis ik. Voor-

al house kom je bijna niet meer 
tegen. Maar als ik een plaat door 
mijn set mix als bijvoorbeeld: 
Faithless met Insomnia, gaat het 
dak eraf!” Het adres is Dorps-
straat 20 Castricum. 

Open dag van de zorg
Castricum - Akersloot - In-
formatie, activiteiten en gezel-
ligheid; daar draait het allemaal 
op tijdens de open dag van de 
zorg op 19 maart van 14.00 tot 
17.00 uur. 
Ook in 2011 openen zorginstel-
lingen in het hele land op de der-
de zaterdag van maart hun deu-
ren voor publiek. Zowel voor  
zorgvragers en hun familie, bu-
ren en mogelijke werknemers 
een goede gelegenheid om ken-
nis te maken met de zorg als 
sector en met de woonzorgcen-
tra De Santmark in Castricum en 
Strammerzoom in Akersloot van 

ViVa! Zorggroep in het bijzon-
der. In de Santmark is een infor-
matiemarkt over alle diensten en 
producten van ViVa! Zorggroep 
van verpleging, hulp bij het huis-
houden tot activiteitenbegelei-
ding, maar ook Stichting Alzhei-
mer en anderen zijn van de par-
tij. Er is een rondleiding door De 
Santmark en in een appartement 
en men kan een gezondheids-
test doen.  
In Strammerzoom wordt alle in-
formatie over wonen, zorg en 
dienstverlening gegeven. Van 
hulp bij het huishouden tot het 
wonen in het woonzorgcentrum. 

Folkpunk, junglefeest 
en blues in De Bakkerij
Castricum - Vrijdag zijn er live 
optredens van akoestische folk-
punkartiesten in De Bakkerij. PJ 
Bond uit de Verenigde Staten,  
Mark McCabe uit Engeland en 
Tes en Antillectual verzorgen een 
optreden. Entree is 3 euro. On-
der het motto ‘in het bos op het 
mos’ wordt zaterdag de Bakke-
rij omgetoverd tot een oerwoud. 
Het dj-duo Tessa & Erwin komen 

en dj Arjan de Bos. Entree gratis.
Zondag komt een gelouterd 
songwriter-duo uit Amster-
dam naar Castricum. Peter La-
vell staat ook wel bekend als een 
van Nederlands beste bluesgi-
taristen. Ondersteund door zijn 
muzikale maatje Robert Schul-
te Nordholt zal hij op Deltablues, 
oftewel soulvolle countryblues, 
trakteren. Entree 2 euro. 
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Tunnel spoorwegovergang
Na het lezen over alle obstructies die zich voordoen bij het realiseren van 
een tunnel onder de spoorwegovergang zei mijn huisgenoot: “Waarom 
een afbraak van infrastructuren in de omgeving van de spoorwegover-
gang? Alsjeblieft geen toestanden zoals in Uitgeest en waarom geen 
tunnel voor de trein zelf? Die gaat rechtstreeks. Verplaats het station 
een stuk om rekening te houden met de 30% klimcapaciteit van de 
treinen. Plaats dit bijvoorbeeld in de buurt van de Santmark, daar is ook 
voldoende ruimte  in de omgeving om parkeerplaatsen te realiseren. 
Op deze wijze is het niet nodig dat er huizen in de omgeving van de 
huidige spoorwegovergang moeten worden afgebroken. Het station wel, 
maar dat stelt toch al niet zo veel voor. Deze oplossing brengt nog meer 
voordelen met zich mee; geen gevaarlijke spoorwegovergang meer te-
genover Mezza Luna en minder geluidshinder van passerende treinen. 
Uiteraard zal het tijd (en geld) gaan kosten om deze oplossing te realise-
ren, maar hoe lang heeft het in Uitgeest geduurd voor het daar helemaal 
klaar was, en ten koste van wat allemaal? Het vereist eigenlijk niet zoveel 
inbeeldingsvermogen om zich voor te stellen dat deze oplossing uitein-
delijk een verfraaiing van ons dorp zal betekenen.”
Marjo Husslage

Club Sunday een jaar: feest!
Castricum - Op zondag 20 
maart bestaat Club Sunday in 
Castricum een jaar. Dit wordt 
feestelijk gevierd met een flit-
send optreden van Jean Hanck, 
gitaar en Jan van der Schaaf, pi-
ano. Dat wordt swingen op mu-
ziek uit de sixties en seventies. 
Allen die het afgelopen jaar deel 
hebben genomen aan de Club 
Sundayactiviteiten, maar ook 
nieuwe belangstellenden, met 
of zonder partner, zijn  uitgeno-
digd op 20 maart naar Club Sun-
day te komen in het Grand-Ca-
fé Mezza Luna, Mient 1 in Cas-
tricum. De aanvangstijd is 14.00 
uur en deelname is kosteloos, 

consumpties zijn voor eigen re-
kening. De organisatiegroep van 
Club Sunday kijkt terug op een 
positief eerste jaar en ontvangt 
veel enthousiaste reacties. Be-
zoekers vinden het fijn dat er een 
laagdrempelige ontmoetingsge-
legenheid in Castricum bij is ge-
komen voor de leeftijdsgroep 45 
tot 65 jaar. Het is elke derde zon-
dag van de maand weer een le-
vendige aangelegenheid in Mez-
za Luna. Het bezoekersaantal ligt 
steevast rond de 25 tot 30 men-
sen en er nemen zowel dames 
als heren deel aan Club Sunday. 
Belangstellenden zijn zonder op-
gave welkom. 

Geslaagd voor Jeugd-EHBO
Castricum - In de week van 7-11 maart hebben de leerlingen van 
groep 8 van basisschool de Toermalijn de hele week aan EHBO ge-
daan. De twee groepen 8 waren door elkaar gemixt en om beurten 
volgden de groepen theorielessen en praktijklessen. Doordat er in de 
EHBO-week elke dag intensief geoefend werd, hebben de kinderen in 
korte tijd hun Jeugd-EHBO diploma kunnen halen.

Limmen - Op 10 maart  is een 
nieuwe brug geplaatst over de 
Dusseldorpervaart in Limmen. 
De oude brug werd in novem-
ber 2010 buiten gebruik ge-
steld, omdat na inspectie was 
gebleken dat de constructie in 
zijn geheel onvoldoende stabiel 
was. De nieuwe brug is met be-
hulp van een telekraan geplaatst 
en direct bevestigd. Dit bete-
kent dat de verbinding tussen de 
Brugstraat en Vaartkant weer is 
hersteld.

Nieuwe brug over 
Dusseldorpervaart 

Castricum - Het paard Trust 
speelt de hoofdrol in het boek 
‘Strijd met paard en menszijn’ 
dat is geschreven door Diane 
van der Vis-de Vries. Zij heeft 
haar avonturen opgeschreven, 
die zij beleefde met haar paard 
in de bossen van Castricum en 
Heemskerk, en combineerde de 
avonturen met levenservaringen. 
Het boek is te koop in de boek-
handel. 

Strijd met paard 
en menszijn

Castricum - De jaarlijkse rom-
melmarkt met loterij in dorpshuis 
de Kern, Overtoom 15, wordt op 
zaterdag 19 maart gehouden van 
10.00 tot 15.00 uur. De opbrengst 
van de loterij komt ten goe-
de aan het dorpshuis de Kern. 
Niet te grote spullen kunnen tot 
en met vrijdag 18 maart tussen 
13.30 en 16.00 uur worden ge-
bracht. Voor meer informatie tel. 
0251-655637 of 650198.

Rommelmarkt

Castricum - Dinsdag 22 maart 
wordt voor de tweede keer een 
lezing over sterrenkunde gege-
ven in de Tuin van Kapitein Rom-
mel. Dit keer behandelt Matthijs 
Damen het onderwerp waarne-
men. 
De lezing is geschikt voor be-
langstellenden vanaf 16 jaar en 
begint om 20.00 uur. Opgeven 
via info@tuinvankapiteinrommel.
nl of tel.: 0251-672356. Deelna-
me kost 4,00 euro.

Lezing over 
sterrenkunde

Lezing over St. Petersburg, 
Moskou en de Gouden Ring
Castricum - Woensdag 23 
maart brengen Evert en Ciska 
Abspoel een lezing over Sint Pe-
tersburg, Moskou en de Gouden 
Ring, aan de hand van digita-
le projectie afgewisseld met au-
diovisuele shows. De lezing vindt 

van 14.00-16.00 uur plaats in De 
Kern aan de Overtoom. Ze is ge-
organiseerd door het Vrouwen 
Contact Castricum en voor ie-
dereen toegankelijk. Niet-leden 
betalen 4 euro, waarbij inbegre-
pen koffie of thee. 

Venter verdwenen beroep

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum houdt een expo-
sitie over venters in Castricum, 
die tot en met 18 april in de bi-
bliotheek aan de Geesterduin-
weg wordt gehouden. Vele Cas-
tricummers kunnen zich de na-
men en gewoontes van venters, 
bezorgers, groente- en melk-

boeren en bakkersknechten nog 
wel herinneren. Meerdere melk-
boeren hadden hun eigen wijk. 
Dat gold ook voor de verkopers 
van groente en fruit, brood en 
banket. De kruidenier haalde het 
huishoudboekje op en bezorg-
de graag de bestelde producten 
thuis. Door de toegenomen wel-
vaart, het beschikken over een 
eigen auto, de opkomst van su-
permarkten en winkelcentra ver-
dwenen de beroepen en ook de 
voddenman, scharensliep en ko-
lenboer lieten zich niet meer 
zien. Wat resteert zijn foto’s en 
verhalen over deze verdwenen 
beroepen. 
De collectie is uiteraard niet vol-
ledig, dus de werkgroep heeft 
altijd belangstelling voor nieuwe 
foto’s en materialen over dit on-
derwerp. Deze kunnen worden 
ingeleverd bij De Duynkant aan 
de Geversweg 1b op maandag- 
en woensdagavond tussen 19.30 
en 21.30 uur. Ook kan men bij-
dragen afgeven bij de balie van 
de bibliotheek. 

Muziekproductiecursus
Castricum - Voor wie geïnte-
resseerd is in studiotechnolo-
gie, het opnemen van bandjes 
en al het andere dat bij een mu-
ziekproductie komt kijken, start 
er woensdag 6 april een cur-
sus over dit onderwerp bij Toon-
beeld.
 Tijdens de tien lessen van deze 
cursus zullen verschillende as-
pecten van opnametechnologie 
behandeld worden. Er zullen ge-

regeld muzikanten aanwezig zijn 
om opnames mee te maken.
De cursus is op woensdag vanaf 
19.30 uur. De inschrijfformulie-
ren zijn te vinden bij de receptie 
van Toonbeeld. Hierop kan men 
ook aangeven voor welke cur-
susprijs men wil meedoen. Voor 
meer informatie kan men mailen 
naar: sietsedamen@gmail.com, 
of telefonisch contact opnemen 
met Toonbeeld via: 0251-659012.

Opening nieuw schoolplein 
basisschool Visser ‘t Hooft
Castricum - Op vrijdag 25 
maart wordt om 11.30 uur het 
vernieuwde schoolplein van ba-
sisschool Visser ’t Hooft officieel 
geopend door de burgemeester 
en de wethouder van onderwijs. 
De speelvoorzieningen zijn aan-
geschaft met een gedeelte van 
de sponsorloop in juni 2010. Het 
andere gedeelte is naar de Cli-

niclowns gegaan. Ook de Rabo-
bank heeft een donatie gedaan 
vanuit het coöperatiefonds. Van-
af 11.00 uur zijn alle ouders en 
andere belangstellenden wel-
kom om te zien wat de afgelo-
pen periode is gepresteerd door 
de kinderen. Om het feest com-
pleet te maken wordt het nieuwe 
schoollogo onthuld.
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Uit eten en ontmoeten
Castricum - In 2010 bood Stich-
ting Welzijn Castricum enkele 
succesvolle avonden aan in het 
kader van het project ‘eten en 
ontmoeten’. Ook dit jaar staan 
er meerdere bijeenkomsten op 
het programma. Wie 55 jaar of 
ouder is, alleenstaand en graag 
nieuwe mensen wil ontmoeten 
of de vriendenkring wil uitbrei-
den kan bij diverse restaurants 

in Castricum terecht. Op zondag 
27 maart is er de mogelijkheid 
om voor 19 euro te dineren bij 
strandpaviljoen Zoomers, Zee-
weg  10 in Castricum. Aanvang 
18.00 uur.
Aanmelden kan tot en met 23 
maart bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 0251–656562 of 
mailen naar info@welzijncastri-
cum.nl.

Castricum - Op zaterdag 19 
maart organiseert activiteiten-
club Stapmaatjes (voor men-
sen tussen 25 en 55 jaar) een 
avond met bowlen en wokken 
in Uitgeest. Wie mee wil gaan en 
nieuwe mensen wil leren ken-
nen, kijkt op www.stapmaatjes.
nl. Men kan vrijblijvend lid wor-
den. De club organiseert nog 
meer activiteiten zoals onder an-
dere naar de bioscoop, theater
en fietsen.

Bowlen met 
Stapmaatjes

Regio – Van 27 maart tot en met 
2 april is de collecte Fonds Ge-
handicaptensport. Hier worden 
nog collectanten voor gezocht. 
Aanmelden kan via http://fonds-
gehandicaptensport.collecteer.
nu/loop-voor-roland-wij-zoe-
ken-collectanten. 

Collecte Fonds Ge-
handicaptensportJubilarissen en afscheid 

bij Brandweer Akersloot
Akersloot – De jaarvergade-
ring van Brandweer Akersloot, 
die gehouden werd op vrijdag 11 
maart, stond in het teken van ju-
bilea en afscheid. Carla Simons 
kreeg als eerste vrouw haar tij-
delijke aanstelling en Rens Ad-
miraal het diploma Hoofdbrand-
wacht.
Dat de brandweer Akersloot de 
mensen aan zich bindt, blijkt wel 
uit de vele jubilarissen die tijdens 
deze bijeenkomst werden gehul-
digd. Patrick Pepping is tien jaar 
in dienst, Tom Groot en Vincent 
Tiebie zijn vijftien jaar in dienst. 
Zij ontvingen de oorkonde en 
de daarbij behorende vrijwilli-
gersmedaille openbare orde en 
veiligheid. Ben van Diepen, Ge-
rard Swart en Ton Dekker zijn 
twintig jaar in dienst en ontvin-
gen de oorkonde en medaille 

van de Nederlandse vereniging 
voor brandweerzorg en rampen-
bestrijding. Gerard Boots gaf na 
elf jaar het postcommandant-
schap door aan Ben van Diepen 
maar blijft wel als vrijwilliger ver-
bonden aan de post.
De meeste aandacht ging uit 
naar Jan Kaandorp. Jan nam 
afscheid van de Brandweer 
Akersloot, na 34 jaar lid te zijn 
geweest. In de loop der jaren 
klom hij op tot bevelvoerder en 
was als penningmeester en la-
ter als voorzitter zeer actief bin-
nen de vereniging. In zijn carriè-
re heeft hij bijna 870 uitrukken 
meegemaakt. De avond werd af-
gesloten met een lezing van Pe-
dro Ruijzing over de negen jaar 
die hij doorbracht in een Thai-
se cel, nadat hij was veroordeeld 
voor drugssmokkel.

Staand v.l.n.r.: Jan Kaandorp, Ton Dekker, Vincent Tiebie, Carla Simons, 
Patrick Pepping en Ben van Diepen. Gehurkt: Gerard Swart.

Barksdale Jazz Moment bij 
Jazz Session Club Vredeburg
Limmen – Op zondag 20 maart 
vanaf 16.00 uur is er een optre-
den van het Barksdale Jazz Mo-
ment in Jazz Session Club Vre-
deburg. De muzikanten brengen 
het bijzondere programma ‘Mo-
ments for Miles’. Dit program-
ma is een hommage aan de mu-
zikale loopbaan van Miles Davis. 
De band speelt nummers vanaf 
1949 tot 1964 met daarbij infor-
matie over de artiest Miles Da-

vis. De leden van het orkest heb-
ben hun sporen al lange jaren 
verdiend en het geheel is uiterst 
professioneel, zowel in de solo’s 
als in het collectief. 
Barksdale Jazz Moment bestaat 
uit: Jaap Bark trompet, Joop Sla-
ger contrabas, Jan Pereboom 
trombone, Hein Lelivel, tenorsax 
en trompet, Thora Schoonhoven 
piano en Wim Koomen drums.
De toegang is vrij. 

Socius nieuwe naam SMD-MK
Regio - Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening Mid-
den-Kennemerland heet vanaf 
1 maart Socius maatschappelijk 
dienstverleners. Sinds 1 maart is 
er één telefoonnummer voor al-
le locaties: 088–8876900, een 
nieuw postadres en een nieuwe 
website. Meer duidelijkheid voor 
klanten en relaties en efficiën-
tere interne werkwijzen zijn het 
doel. Klanten worden – zonder 

extra kosten - sneller te woord 
gestaan, vinden wat ze zoeken 
op de website en Socius kan in-
tern de zaken professionaliseren, 
zoals het archief digitaliseren.“ 
Tot het aanbod behoren maat-
schappelijk werk, ouderenadvi-
sering, schuldhulpverlening en 
sociaal juridische dienstverle-
ning. Socius werkt in Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen. 

Guido Hartensveld te gast 
bij de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum bij Radio Castricum 105 is 
Guido Hartensveld uit Castricum 
te gast. Guido is oprichter en 
drijvende kracht van Team Dis-
tance Runners, een groep mid-
dellange en lange afstandlopers 
die geformeerd is buiten de re-
guliere atletiekverenigingen om. 
Een man met een ongeken-
de passie en gedrevenheid voor 
het hardlopen. Vele lopers heeft 
hij tot grote  prestaties weten te 
brengen. Onder andere mara-
thonloper Hugo van den Broek 
heeft jaren onder Hartensveld 

getraind. Momenteel is Castri-
cummer Ronald Schroer, Ne-
derlands kampioen op de 10.000 
meter, één van de belangrijk-
ste exponenten van TDR. Tien 
jaar geleden richtte Hartensveld 
TDR op uit onvrede met de ge-
bruikelijke conservatieve opvat-
tingen over atletiek. In die tien 
jaar heeft hij zich ontwikkeld tot 
een topcoach die fulltime met 
zijn vak bezig is. Tussen de ve-
le trainingskampen door schuift 
Hartensveld aan bij presentator 
Peter van Raalte. Het program-
ma wordt uitgezonden op don-
derdag 17 maart van 21.00 uur 

tot 22.00 uur, herhaling zondag 
20 maart van 12.00 tot 13.00 uur.  
Foto: Combi Loek Anderson. 

Informatiemiddag 
‘Open Office’
Castricum - Tijdens de informa-
tiemiddag ‘Open Office’ wordt 
aandacht besteed aan de diver-
se onderdelen en de vergelijking 
met Microsoft Office. 
Met OpenOffice.org kan men 
probleemloos al de bestaande 
Word-, Excel- en Powerpoint do-
cumenten openen, bewerken en 
opslaan.
De bijeenkomst wordt gehou-
den van 14.15 tot 16.15 uur op 
de bovenverdieping van de bi-
bliotheek. Men kan kiezen uit 
maandag 21 maart of maandag 
11 april. 

Opgave bij Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, tel. 
656562. De kosten (5 euro) die-
nen bij aanmelding te worden 
betaald. De Stichting is ’s och-
tends geopend van 9.00 tot 12.30 
uur en op maandag- en woens-
dagmiddag van 13.30–15.30 uur. 

Open ochtend Peuter-
speelzaal ‘t Drempeltje

Castricum - Op dinsdag 22 
maart van 10.15 tot 11.15 uur 

houdt Forte Kinderopvang een 
open ochtend bij Peuterspeelzaal 
‘t Drempeltje in Castricum. Tij-
dens deze ochtend kunnen ou-
ders en kinderen sfeer proeven 
en kennismaken met de werk-
wijze en de pedagogisch me-
dewerkers van de peuterspeel-
zaal. Peuterspeelzaal ‘t Drempel-
tje bestaat uit zes peuterspeel-
zaalgroepen, waarbij ouders 
kunnen kiezen voor combinaties 
van dagdelen. Peuterspeelzaal ‘t 
Drempeltje is gevestigd aan de 
Asserlaan 1. Meer informatie is 
verkrijgbaar op www.fortebv.nl 
of via tel.: 06-15887196.
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Maatschappelijke herbestem-
ming: een plek om iets te kopen
Stel je voor: je hebt geld over en je wilt iets gaan kopen. Waar kun 
je dan terecht? In een winkel! Maar waar vind je een winkel? Dat valt 
nog niet mee. De gemeente Uitgeest heeft hiervoor een oplossing. De 
Kagerhoek is nu nog een prachtig groen, agrarisch gebied in Uitgeest. 
De gemeente vindt dat dit een maatschappelijke herbestemming moet 
krijgen. In dit gebied houden boeren momenteel hun vee en leveren 
zo hun bijdrage aan de voedselproductie en vinden weidevogels een 
broedplaats. Maar wat is de maatschappelijke waarde van een boer met 
koeien, broedende weidevogels en een open landschap. Wordt de huidi-
ge mens hier beter van? Nee, zegt de gemeente Uitgeest. Er is niets wat 
mensen gelukkiger maakt dan... iets kopen. Dat verdient dus een plek 
in de maatschappelijke herbestemming. En dus wordt de Kagerhoek 
straks volgebouwd met winkels. Dan kunnen we daar allemaal lekker 
iets kopen. Het onderwerp is op 8 maart weer besproken in de com-
missie Grondgebiedzaken. Nu moet het nog even in stemming gebracht 
worden in de gemeenteraad. acht stemmen voor, zeven stemmen tegen, 
een klap met de hamer, eenmaal, andermaal, buitengebied verkocht!
N. Nannes, Uitgeest. 

“Uitgeest gaat door met 
omstreden Kagerhoek”
Ondanks bezwaren van de provincie gaat de gemeente Uitgeest door 
met de ontwikkeling van het outletcentrum Kagerhoek. CDA, PvdA, 
VVD en de Uitgeester Vrije Partij stemden in met het opstellen van een 
voorontwerpbestemmingsplan voor het gebied tussen A9, Communica-
tieweg en de mogelijke aansluiting A8-A9. Ontwikkelaar Chranita wil in 
het weiland een outletcentrum neerzetten zoals Bataviastad met bouw-
markt, tuincentrum en enkele supermarkten, een welnesscentrum, hotel 
en kinderopvang. De grote haast is opvallend in de gevolgde besluitvor-
ming. De Structuurvisie Uitgeest 2020 nam een langdurige periode van 
beraadslagingen en ambtelijke verwerking in. Voor het plan Kagerhoek 
blijken een drietal GGZ-commissie vergaderingen voldoende. Dit is in 
strijd met het collegeprogramma, welke is opgesteld in april 2010. In het 
programma wordt vermeld in hoofdstuk 8, Ruimtelijke ordening, Volks-
huisvesting en Milieu: De Uitgeester bevolking vroegtijdig betrekken bij 
de nieuw te maken bestemmingsplannen en de bevordering van de rea-
lisatie van de Ecologische hoofdstructuur. Vanaf de publieke tribune zal 
weinig vuurwerk meer zijn waar te nemen als in de vergadering in maart 
of april van de Uitgeester gemeenteraad het ‘hamerstuk Kagerhoek’ 
passeert. Daar lijkt de door het College van B&W gevolgde strategie 
op gericht te zijn. Merkwaardig is de rol van dit College wanneer men 
het korte termijn beleid bekijkt dat tot een enorme verkeerscongestie 
zal leiden. Aan een duurzaamheidsagenda lijkt geheel voorbij te wor-
den gegaan. De structuurvisie Uitgeest 2020 is in januari 2010 door de 
raad vastgesteld. In deze visie staat: ‘het buitengebied van Uitgeest heeft 
meerdere functies. De natuurwaarde die het op dit moment heeft, zoals 
beschreven in het provinciale omgevingsplan en de provinciale concept 
structuurvisie, dient te worden gehandhaafd. In principe worden hier 
geen ontwikkelingen toegestaan die de huidige waarde teniet doen.’ Het 
bestemmingsplan voor de buitengebieden van Uitgeest kon niet direct 
worden aangepast, daar dit de ambtenarij handenvol werk zou kosten. 
Dat lijkt begrijpelijk, maar er blijkt wel tijd te zijn voor een projectont-
wikkelaar. De gemeenteraad lijkt buitenspel gezet en de Structuurvisie 
Uitgeest 2020 een wassen neus geworden. In tegenspraak met de finan-
ciële terughoudendheid bij het college, wordt er ondanks de afwijzende 
brief van de provincie minimaal 30.000 euro vrijgemaakt voor dit plan. 
Wij hebben er alle vertrouwen in  dat de raadsleden van de gemeente 
Uitgeest in hun controlerende taak hun verantwoordelijkheid  nemen 
en  voor de gezamenlijke vastgestelde Structuurvisie 2020 zullen kiezen.
Bestuur Acties Uitgeest

Communicatieweg is dicht
Regio - Er vinden werkzaamhe-
den plaats aan de Communica-
tieweg nabij industrieterrein De 
Trompet in Heemskerk. De Com-
municatieweg is daarom gedu-
rende twee á drie weken afge-
sloten voor alle verkeer. Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-

derkwartier gaat de duiker langs 
het spoor vervangen om de af-
voer van het oppervlaktewater 
vanuit de Broekpolder te verbe-
teren. Er komt een duiker met 
een automatische stuw die de 
waterstand in de sloten regelt. 
Om het bedrijventerrein Trom-

pet 2 bereikbaarheid te houden, 
wordt het fietspad in het ver-
lengde van de Waddenlaan tij-
delijk ingericht als weg waar an-
der verkeer ook gebruik van kan 
maken. Deze route is niet ge-
schikt voor grote vrachtwagens. 
Er worden maatregelen getrof-
fen om sluipverkeer richting As-
sendelft tegen te gaan. 

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit ziet er als volgt 
uit. 
Woensdag 16 maart: Voldin XC 
2 - Voluit MC 1 om 17.45 uur en 
VCH HS 4 - Voluit HS 1 om 21.00 

Volleybal Voluit uur. Donderdag 17 maart: Bevok 
DS 2 - Voluit DS 4 om 20.00 uur. 
Vrijdag 18 maart: Smashing Vel-
sen DS 1 - Voluit DS 2 om 19.30 
uur, Madjoe DS 3 - Voluit DS 1 
om 21.00 uur. Zaterdag 19 maart: 
Compaen DS 5 - Voluit DS 5 om 
18.30 uur. 

UItgeest - Op de A9 ter hoogte 
van Uitgeest heeft vrijdag rond 
16.00 uur een aanrijding plaats-
gevonden. 
Hierbij raakten vier voertuigen 

Ongeval met letsel A9 

Inbraak in sportzaak
Uitgeest - De politie kreeg vo-
rige week dinsdag rond 2.00 uur 
de melding dat er zou worden 
ingebroken in een sportzaak aan 
de Prinses Beatrixlaan. Ter plek-

ke bleek de voordeur vernield te 
zijn. De inbreker(s) is/zijn er met 
een onbekend aantal kleding-
stukken vandoor gegaan. Om-
dat het niet ondenkbaar is,dat 

de inbrekers al eerder de zaak 
en de omgeving hebben onder-
zocht, vraagt de politie ook om-
wonenden die - achteraf gezien 
- al eerder mensen hebben ge-
zien die mogelijk met de inbraak 
in verband kunnen worden ge-
bracht, te bellen met 0900-8844. 

betrokken en liepen twee perso-
nen letsel op. 
Zij werden naar het ziekenhuis 
vervoerd. Vermoed wordt dat de 
oorzaak van de aanrijding een 

gevolg is van onoplettendheid bij 
het in/uitvoegen en een te korte 
onderlinge afstand. 
(Foto: Lucas Hazes  mgkmedia.
nl).

Glorie na de thee voor FC Uitgeest
Uitgeest - Het gebeurde na de 
thee dat, bij een 2-1 achterstand, 
FC Uitgeest als herboren uit de 
kleedkamer kwam om uiteinde-
lijk volkomen verdiend met een 
5-2 overwinning huiswaarts te 
keren.  
In vergelijking met de thuiswed-
strijd tegen ZTS startte FC Uit-
geest met Gabe van Wijk en Bart 
Janssen op de bank. Zij verko-
zen Ajax- Spartak Moskou bo-
ven de donderdagtraining en 
dat betekent de harde bank in 
plaats van het groene gras. Ver-
velender was echter de absentie 
van keeper René van Marsber-
gen, die helaas in de thuiswed-
strijd tegen ZTS zijn pink bleek 
te hebben gebroken en dit sei-
zoen niet meer in actie komt. 
Daarmee heeft Rene ook ge-
lijk zijn laatste wedstrijd voor FC 
Uitgeest gespeeld, want hij gaat 
volgend seizoen aan de gang als 

trainer. Zijn vervanger was Wili-
am de Lang die het prima deed. 
DSS begon fel aan de wedstrijd. 
Toch was het FC Uitgeest dat via 
vooral de sterk spelende Maar-
ten Tromp in de aanvangsfa-
se gevaarlijk was. Het leidde in 
de 32e minuut tot de onvermij-
delijke 1-0. Daar waar de ver-
dediging aarzelde vanwege ver-
meend buitenspel van Maarten 
Tromp was het toch echt de niet 
off-side staande Stefan Winter 
die beheerst scoorde. 0-1. Drie 
minuten later was het alweer 
gelijk. Een ongelukkige bewe-
ging van Michel Geerlofs zorg-
de ervoor dat zijn hand naar de 
bal ging in plaats van andersom. 
Strafschop en dus 1-1. Vlak voor 
rust kwam DSS toch op een 2-1 
voorsprong omdat scheidsrech-
ter van den Broek wederom de 
bal op de stip legde. Weer was 
Michel Geerlofs de ongelukkige. 

Ditmaal hinderde hij iets te op-
zichtig een aanvaller van DSS. 
Ook nu liet DSS deze kans niet 
aan zich voorbij gaan. 2-1.
In de 50e minuut sloeg eerst Pim 
Molenaar toe die een hard inge-
schoten bal van Martin Hollen-
berg tot doelpunt promoveer-
de. 2-2. In de 55e minuut was 
het Maarten Tromp die zijn goe-
de spel van vandaag bekroonde 
met een fraaie treffer. Met een 
soepele heupbeweging zette hij 
twee man op het verkeerde been 
om vervolgens keeper Overbee-
ke te omspelen en beheerst de 
2-3 in te tikken. Vijf minuten later 
was het Paul Groen die met een 
kopbal uit een mooi ingesneden 
vrije trap van Martin Hollenberg 
de wedstrijd definitief besliste. 
2-4. Gabe van Wijk bepaalde in 
de slotfase met een goede loop-
actie en koelbloedig afronden, 
de eindstand op 2-5. 

Uitgeest - Evert en Cisca Ab-
spoel verzorgen donderdag 17 
maart een avond voor Vrouwen 

Dialezing bij Vrouwen van Nu
van Nu, afdeling Uitgeest. Zij ge-
ven een dialezing over hun reis 
naar Ecuador. Deze avond zijn 

ook de leden van de Katholie-
ke Vrouwenbond Uitgeest wel-
kom. Niet-leden betalen vijf eu-
ro. Aanvang 20.00 uur in Dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest. 
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FC Castricum E-top door 
naar kwartfinale Deen cup
Castricum - FC Castricum E heeft een uitstekende 1-0 zege behaald 
op SVA E1 uit Assendelft. Met deze winst plaatsen de mannen van 
coach Sjoerd Verbeek zich bij de laatste acht van het Deen cup toer-
nooi in Volendam. Een uitstekende prestatie, die tot stand kwam na 
een bloedstollend duel. Always Forward uit Hoorn, dat met 5- 0 won 
van Reiger Boys, wordt de volgende tegenstander in de kwartfinale op 
vrijdag 22 april. (foto: Joost Verbruggen). Achterste rij v.l.n.r.: Jim Hes, 
Matisse Bos, Gijs Zant, Menno Buijnsters, Timo Verbruggen, Neal Ko-
lenbrander en Rein Smit. Voorste rij v.l.n.r.: Jesse Verbeek, Milan Meh-
ciz en Volkert Dekkers.

Schoonebeek crosskampioen NW-Nederland
Castricum - Jeugdleden van 
AV Castricum hebben zich afge-
lopen zaterdag van hun snelste 
kant laten zien tijdens de crossfi-
nales van Noord-West Neder-
land. Vincent Hazeleger, Lisan-
ne Schoonebeek en Ludo van 
Kruistum bereikten zelfs de top-
drie. 
Dertien pupillen en junioren 
hadden zich de afgelopen maan-
den tijdens regionale voorrondes 
geplaatst voor deze finalewed-
strijd in het Amsterdamse Bos. 
Carlijn van Esch, Vincent Haze-
leger (beiden junB) en Lisanne 
Schoonebeek (MpupA2) prijk-
ten in de tussenklassement zelfs 
aan kop; Ludo van Kruistum en 
Paulien Verhaar (beiden junD1) 
stonden in de tussenstand twee-
de. 

De crossfinale in Amstelveen 
voer langs een fraai parcours 
onder prima weersomstandighe-
den. Vincent Hazeleger liep een 
geweldig sterke race. De B-ju-
nior van AV Castricum werd pas 
kort voor de finish van de wed-
strijd over 5.000 meter door de 
uiteindelijke winnaar voorbijge-
streefd. Zijn tweede plaats was 
al met al een prachtige presta-
tie. Carlijn van Esch, ook B-ju-
niore, had een slechte start, 
maar kwam toch heel goed te-
rug. Zij sloot in het sterke deel-
nemersveld haar wedstrijd over 
de 3.000 meter af met een fraaie 
vierde plaats. Eerder had Kevin 
Noort bij de A-junioren al een 
vierde plaats voor zich opgeëist. 
Bij de junioren D wist Ludo van 
Kruistum fraai het brons te pak-

ken na een bloedstollende race 
over 2.000 meter. Leeftijdgenote 
Paulien Verhaar eindigde in deze 
leeftijdsgroep bij de meisjes keu-
rig op de tiende plek. 
Lisanne Schoonebeek behaal-
de het goud in haar categorie, 
pupillen A2. Na 5.48 kwam zij 
als eerste over de streep van de 
1.500 meter met een ruime voor-
sprong van 7 seconden. Met een 
fraaie beker werd zij tot cross-
kampioene gekroond. Joran 
Kooij verscheen namens AVC 
aan de start van de 1.500 me-
ter voor jongens pupillen A2. Hij 
overtrof zichzelf met een zes-
de plek in het eindklassement 
(6.08). Tobias Vrolijk wist zich tot 
een zesde plaats te knokken in 
het veld van de pupillen C over 
een afstand van 1.000 meter.  

Verdiende thuiswinst 
Croonenburg dames 1
Castricum - Afgelopen zater-
dag ontvingen de volleyballers 
van het eerste damesteam van 
Croonenburg het tweede da-
mesteam uit Abcoude. Een sterk 
begin van de set zorgde al snel 
voor een stevige voorsprong. Die 
werd gewonnen met 25-17. Het 
overtuigende spel van Croonen-
burg kon ook in de tweede set 
vrij gemakkelijk doorgang vin-
den. In het bijzonder het spel 
van spelverdeelster Cindy Heere, 
dit keer gestart in de basis, was 
meer dan verdienstelijk te noe-
men. 
Diagonaalspeelster Merel Ger-
ritsen was één van de overtui-
gend scorende aanvalsters, die 
keer op keer het Abcouder blok 
passerend, de gaten in het veld 
van de tegenstander kon benut-
ten wat ook weer setwinst ople-
verde, 25-16. In de, altijd moei-
lijke, derde set ontstonden er in 
het goede spel van de dames 
van Croonenburg wat barstjes. 
Verminderde concentratie en 
overtuiging in de service en aan-

val maakte dat Abcoude terug 
in de wedstrijd kon komen en 
er al snel tegen een kleine ach-
terstand aangekeken werd. De 
gewisselde spelverdeling pak-
te in eerste instantie niet goed 
genoeg uit om aanvallend weer 
het verschil te kunnen maken. 
Dit lukte pas weer na een time-
out bij een achterstand van 16-
20. De passing verbeterde en 
een sterke aanval door het mid-
den van Nienke van Lammeren, 
maakte de dames van Abcou-
de uiteindelijk toch duidelijk dat 
er ook in deze set niets te halen 
viel; 25-23. En dat bleek ook in 
de vierde set het geval te zijn. De 
winst kon niet lang op zich laten 
wachten en na enkele prachtige 
servicereeksen van onder ande-
re Meintje Siegel toonde het tel-
bord een stand van 25-19. 
Een dikverdiende 4-0 winst dus, 
die de dames van Croonenburg 
goede moed moet geven voor de 
wedstrijd van komende week te-
gen de nummer 2 van de regio-
divisie, Compaen dames 1.

Vitesse’22 viert mijlpaal 
bouw van kleedkamers
Castricum - Afgelopen vrijdag 
is ‘het hoogste punt’ gevierd van 
de nieuwbouw van de kleed-

ruimtes van Vitesse ‘22. Sinds 
de jaarwisseling is C.G. De Nijs 
Bouw b.v. bezig met de nieuw-

bouw van vijf kleedruimtes. De 
werkzaamheden vorderen in een 
rap tempo. Aankomende week 
zal de nieuwbouw ‘glas- en wa-
terdicht’ zijn en wordt gestart 
met de afwerking binnen.
Hiermee zet Vitesse’22 een eer-
ste stap in de totale aanpak van 
hun gebouwen.

Zielloos Vitesse laat winst 
thuis glippen tegen VVW
Castricum - Voor zowel VVW 
als Vitesse gold dat zij een heel 
zwakke periode achter de rug 
hadden. Beide ploegen had-
den sinds medio november vorig 
jaar namelijk niet meer gewon-
nen, en waren daardoor afgezakt 
naar de onderste regionen van 
de tweede klasse. Het was dus 
er op of er onder. 

Vitesse begon de eerste helft 
overtuigend en met een beetje 
geluk had de ploeg al binnen vijf 
minuten met 2-0 kunnen leiden. 
Maar ook dit maal was het geluk 
niet met de thuisploeg, en werd 
ondermeer een kopbal van Milo 
Creemers door een van de ver-
dedigers van de doellijn gehaald. 
Maar na zo’n 15 à 20 minuten 
begon VVW wat meer grip op 
het spel van Vitesse te krijgen, 
en moest Vitesse meer en meer 

terug in de verdediging. Daar-
bij ontstonden er voor VVW ook 
enkele mogelijkheden op suc-
ces, maar door onnauwkeurig-
heid voorin bleef een treffer uit. 
Niettemin kreeg Vitesse nog en-
kele kansen, met name toen de 
spitsen vanuit de achterhoede 
diverse malen met lange passes 
de diepte in gestuurd werden. Bij 
één daarvan kwam Tanno van de 
Berghe vrij voor keeper Richard 
Ruiter, maar door ver uit te lo-
pen buiten zijn strafschopge-
beid dwong laatstgenoemde de 
aanvaller richting cornervlag. De 
daaropvolgende voorzet werd 
vervolgens door Ruiter doelbe-
wust met twee handen gekeerd, 
en waar iedereen een regulie-
re rode kaart verwachtte, paste 
scheidsrechter Blank zijn eigen 
regels toe en volstond met een 
gele kaart! Opluchting alom dus 

bij VVW. Omdat er daarna ook 
niet meer gescoord werd, ging 
de rust in met een 0-0 stand.
Na een minuut of tien spelen in 
de tweede helft kwam Vitesse op 
1-0. 
Milo Creemers speelde Shaba-
ri Visser weer aan in de diepte 
op rechts, die gaf de bal direct 
en perfect voor aan de vrijstaan-
de Robin Bakker, en met een be-
heerst schot passeerde hij kee-
per Richard Ruiter. Een doelpunt 
uit het boekje dus: 1-0. In plaats 
van door te drukken ging Vitesse 
weer achteruit, waardoor VVW 
de kans kreeg om zich alsnog in 
de wedstrijd te knokken. In de 
69e minuut was het raak. Een 
vrije trap van links werd hoog 
voor de pot geslingerd, waar-
bij een duwpartij volgde tussen 
Kevin Klaver en een van de mid-
denvelders van VVW. De laatste 
liet zich professioneel vallen, en 
versierde daarmee een penal-
ty. Die werd feilloos ingeschoten 
door Mark Hooiveld: 1-1. 

VVW voelde daarna dat er meer 
in zat en bracht twee nieuwe 
spitsen in de ploeg. Mede om-
dat de aanvallers van Vitesse 
nauwelijks nog voor gevaar kon-
den zorgen, en het geloof in ei-
gen kunnen steeds minder werd, 
moest de thuisploeg zich beper-
ken tot het verdedigen van dat 
ene dure puntje. Zo’n 10 mi-
nuten voor tijd sloeg het nood-
lot alsnog toe, toen middenvel-
der Patrick Schilperoort mocht 
opstomen en met een geplaatst 
schot in de verre hoek de 1-2 
voorsprong liet aantekenen. 
Het aangeslagen Vitesse kwam 
die klap niet meer te boven, en 
zodoende kon VVW eindelijk 
weer eens een overwinning vie-
ren. 

Zondag 20 maart 14.00 uur:

Limmen 1 - Meervogels
balsponsor:   autoschadespeciaList p. ZonneveLd b.v. 
  kerssens LuchtbehandeLing b.v.
pupil v.d. week: johny koot
  (speLer van LiMMen d4) 
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Nieuwe impuls voor meis-
jesvoetbal in Castricum
Castricum – Het meisjesvoet-
bal krijgt in de gemeente Castri-
cum een nieuwe impuls. Om de 
kwaliteit binnen de regio te ver-
beteren, heeft John Dekker, trai-
ner van meisjes B van FC Castri-
cum, het idee gelanceerd om sa-
men te werken met verschillen-

de clubs. De meisjescoördinato-
ren van Vitesse ‘22, Meervogels 
‘31 en VV Limmen werden uitge-
nodigd om hierover van gedach-
ten te wisselen. Bij het overleg 
was de regiocoach van de KNVB 
ook aanwezig. In de vergadering 
werd besloten om een ‘pilot’ te 

starten met de meisjes E pupil-
len. Per vereniging worden meis-
jes afgevaardigd en iedere ver-
eniging verzorgt een aantal trai-
ningen per seizoen. VV Limmen 
en Meervogels zagen hier uitein-
delijk toch vanaf, maar de twee 
overige verenigingen - Vites-
se ‘22 en FC Castricum – gaan 
wel samenwerken in de meis-
jesafdeling. Het doel van de pilot 
is om het niveau van het meis-
jesvoetbal te verhogen door ge-
talenteerde voetbalsters meer 
kwaliteit te bieden in de trainin-
gen. 
Afgelopen week was de eerste 
training bij FC Castricum. On-
der deskundige leiding van Alis-
acqic Fadill en Rob Kramer kwa-
men acht enthousiaste speel-
sters op sportcomplex Noord-
End voor de eerste clinic. Patri-
ce Brakenhoff, Laura Baltus, Noa 
Rozenmeijer, Demi Bleeker, An-
na Jobse, Lisa Arends, Lisa van 
der Schoor, Ester Lute genoten 
van de training. “Dit moeten wij 
veel vaker doen” waren de eer-
ste reacties. Beide verenigingen 
geven twee trainingen in maart 
waarna een evaluatie volgt. (Fo-
to: Han de Swart).

Limmen loopt tegen 
derde nederlaag aan
Limmen - Limmen heeft zich 
zelf een slechte dienst bewezen 
door tegen Fortuna W. met 1-0 te 
verliezen.
Met nog de frustraties voelbaar 
van het verlies van Limmen 2 
eerder op de dag tegen Fortu-
na W. trachtte trainer Jos van 
Veelen zijn ploeg in ieder geval 
scherp het veld in te sturen. He-
laas werd dit niet opgepakt door 
een ieder. De wil was er mis-
schien wel, maar op een of an-
dere manier werd dit niet om-
gezet naar daden in het veld. 
Er werd te laat gestart op afge-
slagen of diepe ballen, de loop-
acties waren plichtmatig en het 
aantal passen welke in de voe-
ten van de tegenstander beland-
de waren niet meer op een hand 
te tellen. Zo’n pass leidde na een 
kwartier in de wedstrijd ook tot 
het eerste doelpunt. Een bal van 
Wouter Koot, die van de eerste 
vijf ballen er ook vier inleverde, 
werd onderschept en goed uit-

gecounterd. Aanvankelijk her-
stelde Wouter zijn foute pass, 
maar via een kluts belandde de 
bal uiteindelijk toch achter doel-
man Koen Seignette.
Dit doelpunt was koren op de 
molen voor Fortuna W. Zij konden 
vanaf dit moment ‘met hun kont 
in het doel hangen’ en dit de-
den zij ook uitermate bekwaam. 
De linies bleven erg compact op 
elkaar spelen, waardoor er voor 
Limmen weinig ruimte was om 
door de verdediging te komen. 
Toch kreeg Limmen wel enke-
le kansen. Een schotje van Rik 
Seignette belandde in de han-
den van de keeper en Rens Min 
schoot de grootste kans van de 
eerste helft richting de bouwkeet 
achter het doel.
Na rust was het een zelfde beeld 
met Limmen in veelvuldig bal-
bezit. Met name in de beginfase 
leidde dit tot enkele kansen. He-
laas wist Tjeerd Kruidenberg net 
niet de juiste richting te geven 

aan een kopbal, na een voorzet 
van de linkerflank. Verder bleef 
het bij voorzetten en wat los-
se flodders, maar echt gevaar-
lijk werd het ook niet. Verdedi-
gend had Limmen het onder lei-
ding van het koningskoppel Ra-
mon Tabois en Rene Krom wel 
aardig onder controle, behou-
dens een schot op de paal na in 
de 75ste minuut.
Een kwartier voor tijd bracht trai-
ner Jos van Veelen nog een drie-
dubbele wissel in en werd René 
Krom naar voren geschoven. Ge-
zien het feit dat René Krom tot 
dan aan toe 214 van de 214 kop-
duels had gewonnen werd ge-
gokt om dan maar via de lange 
bal de overwinning te forceren. 
Ook bracht deze laatste nood-
greep niet het gewenste resul-
taat en ging Limmen zodoende 
met lege handen naar huis. 
Gelukkig voor Limmen verloren 
ook een aantal concurrenten, 
zoals Meervogels en WSV. Al-
leen Uitgeest deed goede zaken 
en wist net als Meervogels op vijf 
verliespunten te komen.

Volgende week komt Meervo-
gels naar Limmen en dat belooft 
dus een echte kraker te worden.

Joop van de Wijst 
wint de wisseltrofee
Castricum - Afgelopen vrijdag- 
en zaterdagavond organiseer-
de biljartvereniging ’t Stetje voor 
de vijfde keer het Arno Haarmo-
de toernooi met als hoofdprijs de 
wisseltrofee. Deze werd gewon-
nen door Joop van de Wijst van 
biljartvereniging de Doorschie-
ters. 
De finale ging toevallig tus-
sen Joop en Arno. In de vijftien-

de beurt maakte Arno, die toen 
een behoorlijke achterstand had, 
een serie van acht caramboles. 
Dat waren er twee te kort voor 
de overwinning. Joop moest er 
ook nog twee en in de zestien-
de beurt viel de beslissing. Arno 
miste en Joop maakte zijn twee 
laatste caramboles. Nummer 
drie werd Eric Hansman die Rien 
Emmerik versloeg. 

Wedstrijdleider Henk Revers met de winnaars. Rechts Joop van de
Wijst met de wisselbokaal en de nummer twee in het midden.

Vios turnsters presteren 
goed op de finale zuid
Castricum - Afgelopen zater-
dag hebben vijf turnsters van 
Vios meegedaan aan de fina-
le regio Zuid in de vierde divi-
sie. In de categorie pupillen I 
turnden Stijne de Winter, Nico-
le v.d. Toorn, Patrice Brakenhoff 
en Gaby van Burgel. Stijne turn-
de op alle toestellen geweldig en 
met hoge scores haalde zij de 7e 
plaats, goed voor een plek in de 
regiofinale. Nicole turnde ook 
vier goede oefeningen waar-
onder een perfecte brugoefe-

ning en met de 10e plaats heeft 
ook zij een plek in de regiofina-
le. Patrice blonk uit op sprong, zij 
werd na vier toestellen 30e. Ga-
by had ook een goede sprong en 
brugoefening maar verloor he-
laas veel punten op balk, zij werd 
33e. Bij de senioren turnde Mar-
lous de Bruijne een goede wed-
strijd. Haar prachtige vloeroefe-
ning leverde haar hoogste sco-
re op. Met de 12e plaats stroomt 
ook zij door naar de regiofinale 
die op 16 april plaatsvindt. 

Peter Weijers opent drie- 
bandencompetitie prima
Castricum - De spelers van Wik 
hadden er hun zinnen op ge-
zet om goede prestaties op het 
groene laken te leggen. ‘De be-
haalde resultaten van het verle-
den’ gaven de garantie dat een 
ieder begon met zijn moyenne 
van het vorig jaar. Voor een aan-
tal spelers was het een verras-
sing om soms 10% meer caram-
boles te moeten maken. Peter 
Weijers liet zien dat hij tot veel in 
staat is, zijn 22 te maken caram-
boles had hij in 24 beurten bij el-
kaar tegen Piet van Leur. In de 
laatste 16 beurten produceerde 
hij nog 9 caramboles, waardoor 
hij uitkwam op 14 wedstrijdpun-

ten. Hans Kooiman tegen Peter 
Ent, Jaap Frans tegen Gert Lu-
te en Gerard de Zeeuw tegen 
Jan van der Zon, lieten zien dat 
zij het ‘driebanden’ ook goed in 
de vingers hebben. Hun goede 
prestatie leverde hen 13 wed-
strijdpunten op. 
Verdere extra winstpunten wa-
ren er voor Willem Baltus met 
12 punten en Ferry van Gennip, 
Cees Burgmeijer, Kees Baars 
en Peter Ent scoorden 11 pun-
ten. Jan Kamp, Wim van Duin en 
Siem Bakkum finishten precies 
op vastgesteld moyenne en wer-
den beloond met 10 wedstrijd-
punten. 

Kampioenen bij Helios!
Castricum - Tijdens het week-
end van 5 en 6 maart was het 
dubbel feest bij korfbalvereni-
ging Helios uit Castricum. Maar 
liefst twee ploegen werden kam-
pioen van hun klasse!
Na een zenuwachtige start met 
gemiste doorloopballen en straf-
worpen, kon Helios D1 zich toch 
herpakken. De tegenstander uit 
Heerhugowaard, Apollo, werd 
verpulverd met 15-2.
Met nog twee wedstrijden voor 
de boeg was Helios D1 nu al 

niet meer in te halen in de der-
de klasse. Helios D1 van trainer/
coach Niels Vermij was dit zaal-
seizoen spatzuiver: maar liefst 
140 keer werd het gat van de 
korf gevonden. Met slechts 34 
doelpunten tegen mogen zij zich 
dan ook meer dan terecht de 
beste van hun poule noemen.
En ook bij de senioren kon de 
grote kampioensbeker de lucht 
in. Het derde team, onder leiding 
van Mike van Zilt en voor die dag 
gelegenheidscoach Bert Koop-

man kende een slechte start 
van het seizoen, maar wist zich 
toch te herpakken en de punten 
op de belangrijke momenten te 
pakken. 

Zo verging het Helios 3 ook op 
zondag 6 maart: tegenstander 
Stormvogels had aanvankelijk 
nog het idee het Helios moei-
lijk te maken. De ruststand was 
slechts 6-4 voor Helios. Maar na 
rust kwam Helios los en liet geen 
spaan heel van de tegenstanders 
uit Uitgeest. Met een knappe 23-
9 op het scorebord kon het kam-
pioenschap worden gevierd!



pagina 24 16 maart 2011

FC Castricum verslaat 
de koploper DVVA
Castricum - FC Castricum heeft 
voor een daverende verrassing 
gezorgd door koploper DVVA 
te verslaan. De ploeg van Mark 
Kranendonk bekroonde de uit-
stekende wedstrijd met doelpun-
ten van Tobias de Koning (foto) 
in de eerste helft en invaller Pa-
trick van der Linde in de slotfa-
se, 2-0. 
Binnen het kwartier scoorde FC 

Castricum, maar de goal van 
Maarten van Duivenvoorde werd 
ten onrechte afgekeurd wegens 
vermeend buitenspel. FC Cas-
tricum liet zich er niet door ont-
moedigen en het verzorgde aan-
valspel leidde in de eerste helft 
tot een behoorlijk aantal kansen. 
Op slag van rust was daar de 
verdiende voorsprong voor Cas-
tricum. Een corner van de sterk 

spelende Ruud Drolinga werd bij 
de tweede paal eenvoudig inge-
kopt door Tobias de Koning, 1- 0. 

De vraag was hoe FC Castricum 
in de tweede helft de storm van 
DVVA zou doorstaan. Aanvanke-
lijk viel de Amsterdamse daden-
drang mee. DVVA trainer Sjaak 
Tersteeg trachtte dan ook iets te 
forceren en wisselde maar liefst 
driemaal. Met veel lange ballen 
op de kopsterke Wiebe Ferin-
ga, die goed werd bespeeld door 
Stephan Zeilstra. De kansen voor 
de Amsterdammers waren dan 
ook gering. 
In de spannende slotfase was 
het invaller Patrick van der Linde 
die voor 2-0 zorgde. Op aange-
ven van die andere invaller, Joris 
Schekkerman, schoot de 24-jari-
ge aanvaller met rechts beheerst 
in de verre hoek. Een kleine smet 
op de wedstrijd waren de ge-
le kaarten voor Kaspar Melis en 
Raymond Rijnsburger. FC Castri-
cum zal beide middenvelders in 
de belangrijke wedstrijd tegen 
Amstelveen wegens een schor-
sing moeten missen, maar Kra-
nendonk zal ook daar wel een 
oplossing voor vinden. 
Met nog acht wedstrijden te 
gaan, waarvan vijf thuiswed-
strijden heeft Castricum er al-
le vertrouwen in dat het behou-
den blijft voor de 2e Klasse. (fo-
to: Han de Swart).

Jeugdveiling vv Limmen
Limmen - Vrijdag 18 maart 
houdt de VV Limmen haar jaar-
lijkse veiling ten bate van de 
jeugd van de voetbalvereniging.
De veiling is van 20.00 uur tot 
ca 01.00 uur en wordt gehou-
den in de kantine van de vereni-
ging aan de Dampegheestlaan 
te Limmen.
Er zijn 300 kavels bestaande uit 
de meest uiteenlopende goe-
deren of evenementen. Het bij-
zondere van de kavels is, dat ze 
of bekostigd zijn door Limmers, 
vervaardigd worden door Lim-
mers, of georganiseerd worden 
door Limmers en ook weer door 
Limmers worden gekocht. Een 
positieve vorm van inteelt eigen-
lijk.
Een greep uit het aanbod van de 
kavels: Versgebakken taarten op 
afroep, solextocht, rondleiding  
met de boswachter en kanotocht  
met na afloop varken aan het 
spit met muziek en drank, wijn-

proeverij, een ouderwetse filma-
vond, een bruisende après- ski-
avond, rondtoeren in snelle oldti-
mers, exclusieve sportshirts met 
de handtekening van de top-
sporter, pondjes paling, goten 
reinigen, koken bij mensen thuis. 
Ieder jaar is er een grote op-
komst en ook dit jaar verwacht 
men weer veel kopers. Tijdens 
de veiling vindt er een loterij met 
prachtige prijzen plaats.

De opbrengst van de veiling en 
de loterij wordt deze keer vooral 
gebruikt voor het mede bekosti-
gen van de voetbalopleiding van 
al de jeugdleden van VV Lim-
men en niet alleen van de talen-
ten. Wie eens een keer een kijk-
je neemt op zaterdagmorgen, 
ziet wat er op het hoofdveld ge-
beurt. Daar zijn onder deskun-
dige leiding 50 minipupillen van 
vier en vijf jaar op speelse wijze 
met voetbal bezig. 

Vitesse’22 en De Triangel 
Groep steunen het Auticafé
Castricum - Afgelopen seizoen 
heeft de voetbalselectie van Vi-
tesse’22 weer een mooi bedrag 
bij elkaar gescoord. Hoofdspon-
sor, De Triangel Groep, heeft tra-
ditiegetrouw dit bedrag verdub-
beld en mede hierdoor is er een 
bedrag van 1650 euro beschik-
baar gekomen voor een goed 
doel.
Elk jaar spaart de selectie van 
Vitesse ’22 een bedrag ten bate 
van goede doelen. Hiermee geeft 
de vereniging invulling aan haar 
wens, visie en overtuiging dat 
een vereniging als Vitesse’22 een 
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid heeft en meer omvat dan 
voetbal en honkbal en softbal al-
leen. Betrokkenheid en waarde-
ring zijn hierbij belangrijke kern-
begrippen.
In voorgaande jaren zijn onder 

andere het Dierenduintje, stich-
ting Sociaal Carnaval en de An-
tonius stichting de uitverkorenen 
geweest.
Enige tijd geleden is er een op-
roep gedaan aan de goede doe-
len in de regio en er zijn een 
groot aantal reacties binnen ge-
komen. Vitesse’22 en De Triangel 
Groep hebben uiteindelijk geko-
zen voor het Auticafé. 
Het Auticafé is er voor ouders 
en direct betrokkenen van kin-
deren met een stoornis in het 
autistisch spectrum. Een aantal 
keer per jaar wordt er een ge-
zellige avond georganiseerd die 
door de ouders zelf gefinancierd 
moet worden.
Mede door de ondersteuning 
van de selectie van Vitesse’22 
kunnen zij nu gericht aan de toe-
komst gaan werken. 

Beperkte vangsten tijdens 
de eerste witviswedstrijd
Limmen - Zondag 13 maart 
werd het seizoen van HSV Lim-
men geopend met een wit-
viswedstrijd. Viswater was de 
Markervaart nabij de Woude. De 
16 deelnemers troffen een mooi 
viswater met prettig visweer. De 
vis had er helaas andere ideeën 
over en de vangsten waren zeer 
beperkt. In totaal werden 25 vis-
sen gevangen met een totaal ge-
wicht van net geen zes kilo.
Er werd met allerlei technieken 
gevist: feeder ver weg en kort-
bij, lange vaste stok, korte vas-
te stok, matchhengel, maar geen 
enkele techniek sprong er echt 
uit. 
De winde van Ron Droog en de 
brasem van Sjaak Schoorl waren 

de high lights van de ochtend. 
De uitslag: A-groep: 1. Co Bak-
ker, 2. Ron Droog, 3. Rien Faas-
se, 4. Peter v.d. Heijdt, 5. Jan Wal-
ta, 6. Rene Levering.
B-groep: 1. Sjaak Schoorl, 2. 
Marcel Acquoy, 3. Bente Morsch, 
4. Jan van Willigen. 

De volgende wedstrijd is op zon-
dag 27 maart in het Noord-Hol-
lands Kanaal nabij de Omval. 
Visserij op diep water, dus feeder 
en lange stokvisserij. Opgeven 
tot vrijdag 25 maart 20.00 uur of 
tijdens de jaarvergadering, tel. 
072-5051056/06-27872854 of op 
072-5054175. Tijdens deze wed-
strijd is het gebruik van wormen 
toegestaan. 

Castricum - Donderdagavond 
om 18.15 uur speelt de meiden 
B1 van FCC een oefenwedstrijd 
tegen een team dat bestaat uit 
meiden uit de USA en meiden 
van Vitesse’22. 
Een oud Vitesse-man is een aan-
tal jaren geleden in de USA een 
voetbalschool begonnen. Hij is 
overgekomen naar Nederland 
met een aantal meiden die op die 
voetbalschool zitten. Zodoen-
de wordt er een oefenwedstrijd 
gespeeld tegen de MB1 van FC 
Castricum, aangevuld met een 
paar meiden uit de MC1. 
Trainer John: “Ontzettend leuk 
voor de meiden om zo’n wed-
strijd te spelen, dat maak je niet 
dagelijks mee.” 

Oefenwedstrijd 
van FCC MB1

Dirk mag gratis winkelen
Limmen - Dirk v.d. Steen junior heeft tijdens de jeugdveiling van voet-
balvereniging Limmen een kavel gekocht waarmee hij een minuut gra-
tis mocht winkel bij Albert Heijn. Dirk ging als een tornado door de su-
permarkt en haalde voor 336 euro aan goederen binnen. De jeugdvei-
ling krijgt een vervolg op vrijdag 18 maart vanaf 20.00 uur.

Castricum - TennisVereniging 
Castricum (TVC) organiseert een 
tennismiddag voor scholieren uit 
de groepen 3 tot en met 6 van 
de basisschool. Een unieke mo-
gelijkheid voor kinderen uit de 
buurt om geheel vrijblijvend op 
speelse wijze kennis te maken 
met de tennissport. Deelname is 
gratis en aanmelden kan tot 26 
maart.
De tennismiddag is op zaterdag 
2 april van 14.00 tot 16.00 uur bij 
TVC op sportpark Berg en Bal, 
de Bloemen 69. Aanmelden via 
jeugdcommissie@tvcastricum.nl.

Maak kennis 
met tennis
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Een overdonderende ervaring 
van twee vrouwen in Gambia

Castricum - Wat gebeurt er als 
twee vrouwen naar Gambia rei-
zen om kennis te maken met 
de projecten die de Castricum-
se Stichting Abaraka uitvoert in 
het armste deel van het land? 
Zij worden overdonderd door 
de vele indrukken die ze moe-
ten verwerken, krijgen te ma-
ken met armoede en wanhoop, 
maar tegelijk ook met heel veel 
levensvreugde en dankbaar-
heid. En er ontstond bewonde-
ring voor Anita de Rooij, die de 
hulpverlening in het gebied in 
gang heeft gezet. 
Joan de Graaf en Marion van 
Remmen verbleven in februa-
ri tien dagen bij Anita en haar 
echtgenoot Bert en die reis heeft 
een verpletterende indruk ach-
tergelaten. Marion vertelt: “Ani-
ta is een buurvrouw van ons en 
zij verbleef samen met Bert in 
Gambia, vooral om het door haar 
opgezette groentetuinproject in 
gebruik te nemen. Het is heel 
mooi dat wij daar bij zijn ge-
weest.” Stichting Abaraka heeft 
met financiële hulp van Stich-
ting Muttathara drie hectare 
grond verdeeld in 216 percelen, 
waar net zoveel gezinnen hun 
eigen groenten kunnen verbou-
wen. Een deel van de opbrengst 
van de oogst wordt geïnvesteerd 
in de voortgang van het project, 
zodat het uiteindelijk zelfvoor-
zienend wordt. Tijdens het ver-
blijf van Joan en Marion werd 
de waterpomp feestelijk in ge-
bruikgenomen. “Een kippenvel-
moment”, vertelt Anita. “Het he-
le dorp liep te juichen, te dan-
sen en ze feliciteerden elkaar. 
Er werd een teil limonade ge-
maakt, een radio geïnstalleerd 
en bakken met pinda´s neerge-
zet. Ondertussen ben ik bezig 
met de inrichting van een com-
putercafé in het ziekenhuis waar 
een basisschool en middelba-
re school aan grenzen. Van het 

Jan Arentszcollege in Alkmaar 
heb ik zeventig prachtige com-
puters gekregen. Ik moet nu nog 
op zoek naar programma’s en ik 
hoop op hulp van Microsoft.” En 
Marion vervolgt lachend: “Die 
Anita kan onderhandelen als de 
beste en ze krijgt het precies zo-
als ze hebben wil.” 
Doel van de reis van Joan en 
Marion was om het tandenpoet-
sen bij kinderen te introduceren 
en kleinschalige medische hulp 
te bieden vanuit hun achter-
grond; Joan is psychiatrisch ver-
pleegkundige en Marion tand-
artsassistente. “Dat doel heb-
ben wij ruimschoots behaald. Wij 
hebben tandenborstels van Hen-
ry Schein Dental op school uit-
gedeeld, ik heb voorlichting en 
poetsinstructies gegeven. De 
volgende morgen stonden de 
kinderen hun tanden te poetsen 
bij de pomp! Het tandenpoetsen 
wordt nu een vast onderdeel in 
het lesprogramma en kreeg als 
naam ‘School Children Thee-
thcare Project’. Joan heeft goede 
zorg verleend aan de plaatselijke 
bevolking. Nu zetten wij ons in 
om een ontbijt voor de kinderen 
Suwarah Kunda te realiseren. 
Zij komen met een lege maag 
naar school, want er is maar een 
maaltijd per dag. Samen met 
Anita hebben we een basis ge-
legd door contact te zoek met 
de lokale bakker en hem gehol-
pen aan wat gebruiksartikelen. 
Daarnaast kwamen we er ach-
ter dat de leerlingen op school 
helemaal geen papier of pennen 
tot hun beschikking hebben. Al-
les gaat mondeling en daar wil-
len we verandering in brengen. 
Bovendien zijn we voorgesteld 
aan een klein jongetje met het 
Down-syndroom dat we finan-
cieel willen ondersteunen. In het 
gezin was ook volwassen doch-
ter met het Down-syndroom, die 
getrouwd was en een baby had.” 

Joan en Marion maakten ken-
nis met het ‘echte’ Gambia op de 
ferry over de Gambiarivier naar 
Suwarah Kunda. “Op de boot 
was het een kleurrijk circus van 
honderden mensen, kinderen, 
dieren, auto’s vol bagage op het 
dak. Er werd zelfs een doods-
kist door familie de boot opge-
dragen. Ik was even bang dat 
de boot zou vergaan met zoveel 
mensen en volgeladen vracht-
wagens, Aan de overkant be-
gonnen de taxichauffeurs te kib-
belen toen ze ons zagen en uit-
eindelijk werden mensen, die al 
in de taxi zaten, gesommeerd te 
vertrekken om plaats te maken 
voor ons. Aan een blanke verdien 
je nu eenmaal meer. Hier hadden 
wij veel moeite mee, maar ja zo 
gaat dat hier!” In het dorp aan-
gekomen, werd het tweetal on-
middellijk omringd door vrouwen 
en kinderen die hen allemaal aan 
wilden raken. Dat zou zo blijven 
gedurende hun verblijf. “We le-
ken wel BN-ers. Zij droegen on-

ze bagage naar ons huis van be-
ton met een zinken dak. Het bed 
moest nog gemaakt worden van 
takken, er was geen stromend 
water en het toilet was buiten, 
nou ja, een gat in de grond. Dou-
chen doe je met een grote jerry-
can en een klein bakje water en 
er is maar een paar uur stroom 
per dag.” 
Joan en Marion deelden vervol-
gens ballonnen uit en schrokken 
van het effect. “Dat werd een ge-
vecht, de kleintjes werden omver 
gelopen en zelfs moeders voch-
ten om de ballonnen. Dat had-
den wij anders moeten doen.” In-
druk maakte ook dat de kinde-
ren op blote voetjes lopen door 
het afval dat overal verspreid ligt. 
“We zagen ook een meisje aan 
een batterij likken! Hele kleine 
kindjes doken weg in hun moe-
ders rokken, die waren bang. We 
zijn met Bert en Anita de eni-
ge blanken in het dorp. Er wo-
nen 1.250 mensen waarvan vijf-
honderd kinderen onder de vijf 
jaar.” Er werd voor de Castricum-
mers gekookt door de dochters 
van de burgemeester: elke dag 
rijst met kip, vis of iets anders en 
een saus. En elke avond zit het 
gezelschap met vrouwen, kin-
deren en baby’s op schoot lied-
jes te zingen. De dagen begin-
nen vroeg. “We werden gewekt 
door het gebed dat met een luid-
spreker vanaf de moskee ver-
sterkt wordt. Daarna begon het 
rijststampen, het gekrijs van de 
haan en de ezel. Of een paard 
dat op hol sloeg.” 
Er werd een bezoek gebracht 
aan het ziekenhuis samen met 
Anita. “Daar hebben we onder 
andere geholpen met de aan-
schaf van materialen voor een 
groentetuin. Heel opmerkelijk 
was dat de zaden afkomstig wa-
ren uit Noord-Scharwoude. En 
de wanden van het voorlich-
tingscentrum in het ziekenhuis 
kregen een nieuwe laag verf af-

komstig van de firma Logchies.” 
Ook de blije koppies van de kin-
deren die een voetbalshirt van 
FC Castricum kregen, maakten 
een onvergetelijke indruk. 
De vader van Karamo, contact-
man voor de Stichting Abaraka 
in Gambia, is blind en zit de hele 
dag binnen in een donker huis. 
Anita wilde dat er nog een keer 
naar gekeken zou worden door 
een oogarts. “Maar eerst moest 
een witte geit geslacht worden 
om beheksing tegen te gaan. De 
slachting vond plaats voor ons 
huis. Dat heeft niet geholpen. 
Vader heeft geen staar maar 
glaucoom.” 
Gedurende hun verblijf heb-
ben Joan en Marion verschil-
lende rijstzakken van vijftig ki-
lo bezorgd bij de armste gezin-
nen. “Dat deden we met een 
ezelskar over een stoffige weg. 
Bij een familie was een baby van 
een week oud. Die mochten we 
gewoon mee naar Holland ne-
men. Bij een andere familie wa-
ren twee baby’s geboren. Sa-
men met de familie hebben we 
gedanst van vreugde. Een moe-
der was helemaal uitgelaten en 
showde haar schooluniform, 
maar zij had geen schoenen. Jo-
an beloofde dat ze haar schoe-
nen langs zou brengen op de 
dag van vertrek; ze hadden de-
zelfde maat. We hebben eigenlijk 
alles achtergelaten en zijn ver-
trokken met wat handbagage. 
De laatste dag kwamen er nog 
wat vrouwen langs voor Joan. 
Ze wilden haar bedanken om-
dat haar adviezen een goed re-
sultaat hadden gehad. Vlak voor 
ons vertrek kwamen een vrouw 
naar ons toe met een meisje van 
een jaar of acht. Zij zat helemaal 
onder de korsten. Het kind had 
erg veel jeuk en bleef krabben 
tot bloedens aan toe. Wij waren 
helemaal aangedaan. Dat beeld 
zal ons nog lang bijblijven. We 
konden op dat moment niets 
meer doen.”
Wie ook wil helpen de armoede 
in Gambia te bestrijden kan dat 
doen door een mooi bedrag over 
te maken op rekeningnummer 
4943064 ten name van Stichting 
Abaraka. Kijk voor meer infor-
matie op www.abaraka.nl of bel 
tel.: 0251-785554.
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Castricum - Inwoners kunnen 
reageren op de ontwerp-struc-
tuurvisie bedrijventerreinen. De 
ontwerp-structuurvisie is ge-
baseerd op een onderzoek van 
BRO en geeft per woonkern een 
advies over het beleid voor be-
drijfshuisvesting. De visie ligt 
vanaf 10 maart zes weken lang 
ter inzage bij de informatiehoek 
in de gemeentelijke locatie in 
Limmen.  

Toekomst bedrijventerreinen  
Castricum - Op 8 maart is ex-
plaatsgenoot Sander Huiberts 
gepromoveerd tot PhD (Doc-
tor) aan de universiteit van 
Portsmouth. Sander is geluids-
wetenschapper en zijn disser-
tatie ging over ‘het conceptueel 
ontwerp van geluid voor com-
puterspellen’. Hij bezocht de Cu-
neraschool in Bakkum, het Bon-
hoeffer-college in Castricum en 
studeerde aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Hilversum. 

Gepromoveerd

Cas RC houdt voor- 
rondes NK mini’s
Castricum - Op zaterdag 12 
maart werden er bij de Castri-
cumse rugbyclub op sportpark 
Wouterland voorrondes gehou-
den voor het Nederlands kampi-
oenschap mini’s (12-13 jaar).
De bezoekende clubs waren 
de Dukes uit Den Bosch (twee 
teams), de Bassets uit Sassen-
heim, de Bulldogs uit Almere 
en RC Delft. De teams die ein-
digen op eerste, tweede en der-
de plaats kwalificeren zich voor 

het Nederlands kampioenschap 
dat op 19 maart wordt gehouden 
in Drachten. 

De mini’s van Cas RC startten in 
de tweede serie wedstrijden te-
gen een incompleet team van de 
Bulldogs. 
Twee benjamins van Cas RC, Jort 
Doorenbal en Dale Zonneveld, 
waren bereid om met de Bull-
dogs tegen CasRC te spelen. In 
een rommelige wedstrijd werd 

er met 15-0 van de Bulldogs ge-
wonnen. 
De tweede wedstrijd was tegen 
het onbekende Delft. Na een 20-
0 overwinning voor Cas RC was 
die onbekendheid verdwenen. 
Omdat in de vierde serie wed-
strijden Cas RC niet was inge-
deeld konden de mini’s de rust 
gebruiken om zich voor te berei-
den op de wedstrijd tegen Du-
kes 1. Er was wel sprake van 
goede tegenstand maar rugby-
technisch was Cas RC de betere 
ploeg. Met een 15-5 overwinning 
en daarmee drie maal winst op 
rij was kwalificatie voor het NK 
al zeker gesteld. 
De vierde wedstrijd was van een 
geheel ander kaliber. In het team 
van de Bassets speelden drie 
dertienjarige jongens die een 
postuur hadden van zestienja-
rigen. Het spel moest dus over 
een andere boeg gespeeld wor-
den. Niet over de voorwaartsen 
maar over de snelle driekwar-
ters. Hoewel Cas RC technisch 
beter rugbyde waren het de gro-
te jongens van de Bassets die vijf 
maal scoorden. Cas RC lukte het 
niet te scoren.  
De vijfde wedstrijd tegen het 
tweede team van de Dukes 
kwam te vervallen omdat door 
blessureleed Dukes 2 geen team 
meer kon vormen.
De Bassets wonnen alle wed-
strijden en kwamen hiermee op 
de eerste plaats. CasRC eindig-
de op de tweede plaats met een 
punt boven Dukes 1. 
Zaterdag 19 maart gaat de reis 
naar het hoge noorden waar in 
Drachten gestreden zal gaan 
worden om de landstitel bij de 
mini’s.  

Wereldkampioenschap voor mini’s
Castricum - Op het ABN-Am-
ro WK voor de mini´s, werd zon-
dag afgetrapt voor de kwartfina-
le rondes. Nadat vorige week al 
het 1250e doelpunt te noteren 
viel, moesten deze week weer 
enkele belangrijke partijen wor-
den gespeeld. Onder begelei-
ding van het clublied kwamen 
de landen het veld op en werden 
de teams aan het publiek gepre-
senteerd. De teams werden ver-
deeld en de wedstrijden konden 
beginnen. 
En wat was het ongelooflijk 
spannend. De kleinste voetbal-
lers van de club lieten weer be-
hoorlijk van zich spreken en hiel-
den de teams in balans. Van de 
tien wedstrijden eindigden er 
maar liefst acht in een einduit-

slag met twee punten of minder 
verschil. 
Bij Poule A met oudere spelers 
liet Schotland wederom een zeer 
goede indruk achter. Met prach-
tig combinatiespel werden er 
weer veel doelpunten gemaakt. 
In diezelfde poule kwamen ook 
Chili, Italië en Kameroen in ac-
tie. Deze teams moesten er hard 
voor knokken om de benodig-
de doelpunten te pakken. En in 
Poule B met de jongere speler-
tjes moesten teams als Argenti-
nië, Mexico en Brazilië alle zeilen 
bij zetten om de enorm gedre-
ven spelers uit Portugal, Frank-
rijk en Ierland van hun af te hou-
den. Hierdoor ontstonden er een 
aantal bloedstollende wedstrij-
den. (Foto: Han de Swart).

Nova schittert in eindshow
Castricum - Na een goed win-
terseizoen heeft Nova Schee-
lings (9) afgelopen weekend 
twee shows geschaatst bij de 
Alkmaarsche IJsclub. Met het 
thema ‘L’histoire de la musique’ 
gingen de kunstschaatsers door 
de tijd van de muziek. Doe Maar, 
Madonna, hiphop Beatles maar 
ook Nancy Sinatra met ‘The-
se boots are made for walking’ 
schaatste Nova een spetterende 
kuhr. Met het bezoekersaantal 
van 650 op zaterdag en zondag 
600 personen heeft zij hiermee 
het wintersezoen in Alkmaar af-
gesloten. Op naar Hoorn en Zoe-
termeer en het Duitse Oberst-
dorf in augustus voor een trai-
ningskamp. Kortom, een koele 
zomer voor Nova. 

Voor Akersloot is het onder an-
dere het advies: reeds gevestig-
de bedrijven de mogelijkheid ge-
ven zo lang mogelijk hun bedrijf 
op bedrijventerrein De Boekel te 
kunnen uitoefenen. De aanwezi-
ge intensiveringsmogelijkheden 
op het terrein moeten beter wor-
den benut en de veiligheid moet 
worden verbeterd. Voor Castri-
cum wordt geadviseerd op korte 
termijn beperkte uitbreiding van 

bedrijventerrein Castricummer-
werf te realiseren en op lange 
termijn een tweede beperkte uit-
breiding, op korte termijn Zan-
derij-Zuid te realiseren, bedrij-
venterrein Schulpstet en Heem-
stederweg niet verder uit te brei-
den en de herstructurering van 
bedrijventerrein Schulpstet. 
Voor Limmen wil men zo snel 
mogelijk een nieuw bedrijventer-
rein ontwikkelen om in de lokale 
ruimtebehoefte voor de Limmer 
ondernemers te kunnen voor-
zien. 

Zonnige schaatsmiddag 
voor de Limmer jeugd
Limmen - Vrijdag 11 maart 
mochten 350 kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 van
de Pax Christischool, de Sint 
Maartenschool en het Kleuren-
orkest uit Limmen op uitnodi-
ging van de Limmer IJsclub een 

middagje schaatsen op ijsbaan 
de Meent. Met drie bussen wer-
den de kinderen gehaald en ge-
bracht. Dit jaar was er geko-
zen voor het ‘Dobbelschaatsen’. 
“Je moest met een dobbelsteen 
gooien en als je dan bijvoorbeeld 

Akersloot – Tijdens de bekende 
Akerslootse Koninginnewandel-
tocht, die op 1 mei plaatsvindt, 
is het dit jaar nu mogelijk om op 

Koninginnewandeltocht bij Amak
de afstanden 15, 25 en 40 kilo-
meter te wandelen met GPS-ap-
paratuur. 
De afstanden die uitgezet zijn in 

het Noord-Hollandse landschap, 
zijn nieuwe routes. 
Voor meer informatie: K. De-
ijlen, tel. 0251-310715, cjede-
ijlen@quicknet.nl of C. Bakker, 
tel. 0251-310272 cesjbakker@
quicknet.nl.

een zes had, moest je naar tafel-
tje zes om een stempel te halen”, 
aldus een van de kinderen. Wie 
dat niet leuk vond kon in de ijs-
hal terecht. 

Vanaf half oktober start de Lim-
mer IJsclub weer met het jeugd-
schaatsen op zaterdagochtend 
op de Meent. Hiervoor dient men 
zich in het voorjaar op te geven. 
Meer informatie: Paul Mink, tel.: 
0251-656434.

Geen krant

ontvangen?

Bel 0251-674433



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a,
1901 TX Castricum 

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl
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Mevrouw  Emmens-Knol neemt op 28 
april afscheid als burgemeester van de 
gemeente Castricum. ’s Middags vindt de 
bijzondere raadsvergadering plaats waar-
in zij de hamer overdraagt aan de plaats-
vervangend raadsvoorzitter. ‘s Avonds 
vindt het algemene afscheid plaats in de 
Hoep. Het algemene afscheid krijgt het 
karakter van een muzikaal festival. 

Alle inwoners van de gemeente zijn hier-
bij uitgenodigd. Binnenkort volgt meer 
over het programma.
De burgemeester legt officieel per 1 mei 
haar ambt neer. Mevrouw Emmens-Knol 
gaat met pensioen. Inmiddels is de ge-
meenteraad de procedure gestart om een 
nieuwe burgemeester  aan te stellen. Naar 
verwachting vindt dit in september plaats.

Op donderdag 10 maart heeft wethou-
der Zonjee-Zonneveld een digitale infor-
matiezuil bij het VVV-kantoor in Castri-
cum feestelijk in gebruik genomen. 
Een tweede digitale informatiezuil is 
vanaf het zelfde moment voor iedereen 

beschikbaar bij restaurant Johanna’s Hof  
aan de Zeeweg in Castricum. 

Op beide zuilen is de website van VVV 
Castricum (www.vvvcastricum.nl) te 
raadplegen. 

Leerlingen van de Johannesschool in 
Akersloot steken woensdag 23 maart hun 
groene handen uit de mouwen. Tijdens 
Boomfeestdag gaan zij zelf bomen plan-
ten. De gemeentewerkers van het Team 

Groen helpen de leerlingen een handje. 
Met elkaar gaan ze eiken planten aan de 
Roemersdijk. Wethouder M. Zonjee geeft 
om 10.00 uur het startsein. 
Zie voor meer informatie de website.

U kunt gratis compost halen bij het afval-
brengdepot in de week van zaterdag 19 
t/m 26 maart. U leverde immers zelf de 
grondstoffen voor deze compost door uw 
groente-, fruit- en tuinafval (gft) te schei-
den. Daarom doet de gemeente Castri-
cum mee aan de landelijke compostdag.
Gemeenten zamelen groente-, fruit- en 
tuinafval (gft-afval) en groenafval (zoals 
snoeihout, takken, gras) apart in. Com-
posteerbedrijven verwerken dit weer  
tot compost. Dit is niet alleen een goed-
kope manier van afvalverwerking, het  

levert ook belangrijke milieuvoordelen op. 
Compost is een natuurlijke bodemverbe-
teraar en heeft grote voordelen boven 
het gebruik van kunstmatige bodemver-
beteraars. Er is minder kunstmest nodig, 
compost regelt de waterhuishouding en 
dan hoeft er minder gesproeid te worden. 
Ook helpt het bodemziekten onderdruk-
ken. Compost draagt bij aan het vastleg-
gen van CO2 in de bodem. Verder wordt 
van gft-afval steeds vaker biogas gemaakt 
waarmee elektriciteit wordt opgewekt. 
Zie ook onze website.

inloopavond her- 
inrichting vinkebaan
Hierbij nodigen wij u uit voor een in-
loopavond over de herinrichting van de 
Vinkebaan. U bent van harte welkom op 
dinsdag 22 maart, 19.30 en 21.00 uur in 
gebouw De Loet op het terrein van Dijk 
& Duin, Duinenboschweg 3 te Bakkum.

Een groot deel van de Vinkebaan valt bin-
nen de 30 km/uur-zone. De inrichting is 
echter nog grotendeels hetzelfde als toen 
hier nog 50 km-uur mocht worden gere-
den. Het riool in de Vinkebaan moet wor-
den vervangen. Deze werkzaamheden 
worden aangegrepen om een duurzaam 
veilige inrichting te realiseren.

Om tot een zo breed mogelijk gedragen 
ontwerp te komen, heeft de gemeente 
er voor gekozen om met een participa-
tiegroep vanaf een blanco tekening te 
beginnen. Deze participatiegroep bestaat 
uit een vertegenwoordiging van aanwo-
nenden en andere belanghebbenden, 
zoals de Fietsersbond, het Gehandicap-
tenPlatform en de politie. In de afgelopen 
2,5 maand is de participatiegroep tot een 
ontwerp gekomen. Zie de website.

De reacties uit de inloopavond en de evt. 
hieruit voortvloeiende aanpassingen wor-
den besproken met de participatiegroep. 
Daarna volgen vaststelling van het defi-
nitieve ontwerp en aanbesteding. In sep-
tember wordt begonnen met de realisatie.

opvoedtips 
in gratis krant
De tweede editie van de ‘Positief Op-
voeden Tipkrant’ is in veel gemeenten 
in de Provincie Noord-Holland verspreid. 
Het is een actie om ouders te helpen met 
kleine en grote opvoedingsvragen. 

Belangrijkste boodschap van de Tipkrant 
is te zorgen dat je verwachtingen realis-
tisch zijn. Aan de hand van praktische tips 
laten professionals in de krant zien hoe 
ouders hun zelfvertrouwen en vaardig-
heden vergroten waardoor ouders meer 
kunnen genieten van de opvoeding. 
De Tipkrant is mede mogelijk gemaakt 
door bijdragen van de Provincie Noord-
Holland en de gemeenten. De Tipkrant is 
op grote schaal gratis verspreid. De krant 
is verkrijgbaar in de gemeentelijke loca-
tie in Limmen, en is te downloaden via 
www.positiefopvoeden.nl. 

afscheid burgemeester 
emmens-knol op 28 april

twee digitale informatiezuilen 
voor bezoekers Castricum 

Boomfeestdag 23 maart 

kinderen planten 
eiken op roemersdijk

Zaterdag 19 t/m zaterdag 26 maart  

gratis compost afhalen

Raadsactiviteiten 
17 maart 2011
20.00 - 21.30 uur: Toelichting 
 op de beleidsnota 
 Archeologie
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AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken via 
tel. (0251) 661 122.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
030311 Lijsterbeslaan 21 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en de 
 verdieping
 Buurtweg 43 (kavel 8 plan Vierhuyzen) in 
 Akersloot
 Het bouwen van een woning
070311 Pirola 23 in Castricum
 Het plaatsen van een veranda aan de 
 achterzijde
080311 Burgemeester Mooijstraat 20 in Castricum
 Het wijzigen van kantoor naar detailhandel
 Achterweg 15 in Limmen
 Het slopen van een woning
 Zwanebloem 11 in Limmen
 Het plaatsen van een schuur
100311 Thv Boekel 12 in Akersloot
 Het kappen van 2 populieren
 Mozartlaan in Akersloot
 Het kappen van 1 es
 Buurtweg in Akersloot
 Het kappen van 11 essen

RECTIFICATIE
In de publicatie van 9 maart 2011 stond bij aange-
vraagde omgevingsvergunningen:
040311 Achterweg 15
 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Deze aanvraag is al eerder gepubliceerd op 19 januari 
2011(ontvangst datum 9 januari 2011).

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
010311 Hoogegeest 8 in Akersloot
 Het slopen en bouwen van een schuur en 
 het realiseren van een in-/uitrit
020311 Scheerling in Castricum
 Het kappen van 2 elzen

gedoogbeschikking uitbrei-
ding kAmpeerplAAtsen
Op 13 juli 2010 heeft het college van B&W beslo-
ten om uitbreiding van de minicampings van 15 naar 
maximaal 30 kampeerplaatsen en de realisatie van de 
benodigde sanitaire voorzieningen te gedogen voor 
de periode 2011 en 2012 van 15 maart tot 31 okto-
ber en voor 2013 van 15 maart tot 1 juli. Recent zijn 
daartoe de gedoogbeschikkingen verleend. 
Op dit moment is deze uitbreiding in strijd met de 
voorschriften uit het bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Castricum’ en ‘Buitengebied Limmen.’ Gewerkt 
wordt echter aan een nieuw bestemmingsplan ‘Bui-
tengebied,’ waarin deze uitbreiding van 15 naar 30 
kampeerplaatsen formeel wordt geregeld. 
De gedoogbeschikking is verleend aan de volgende 
campings:
- Camping de Hooiberg, Bleumerweg 12 te Castricum; 
- Camping de Kei, Provincialeweg 1-3 te Castricum;
- Camping de Nesse, Nesdijk 1 te Limmen;
- Camping Ormsby Field, Hollaan 2 te Castricum
- Camping de Polle, Zuiderdijkje 5 te Castricum;
- Camping de Sleutelhoeve, Bleumerweg 20 te  

Castricum;
- Camping de Westert, Rijksweg 1 te Castricum.
Tegen dit besluit kan tot 28 april 2011 bezwaar wor-
den gemaakt. 
Meer informatie: mevr. M. van der Horst Jansen via 
horst@castricum.nl of tel. (0251) 661 122. 

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen 
binnen 6 weken na de dag van verzending van de 
vergunning (zie datum) of datum van publicatie een 
bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

verkoop strook grond
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
zij het voornemen hebben over te gaan tot verhuur 
van een strook grond langs de Nansenlaan naast de 
woning Hendersonstraat 1 te Castricum. Het voor-
nemen bestaat om het strookje grond in te richten 
als siertuin en erf bij deze woning. Belanghebbenden 
kunnen gedurende een termijn van zes weken op dit 
voornemen hun visie geven.
Een plattegrondtekening van de groenstrook en 
luchtfoto liggen gedurende de openingstijden ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen. 

voorlopige voorziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst namelijk de werking van het 
betreffende besluit niet op en soms is dat wel wen-
selijk. Op grond van artikel 8:81 Algemene wet be-
stuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde spoed 
dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaar- of 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum, 16 maart 2011

Het bestemmingsplan Limmen - Zand-
zoom is op 3 februari door de gemeen-
teraad vastgesteld. Hiermee is een 
belangrijke stap gezet in de voorberei-
dingen van het project Wonen in Groen. 
Dit bestemmingsplan ligt tot en met  
20 april ter inzage.

Het bestemmingsplan maakt woning-
bouw mogelijk van 600 woningen in 
diverse prijsklassen op de Zandzoom in 
Limmen. Zandzoom is onderdeel van het 
project Wonen in het Groen, een geza-
menlijk initiatief van de Provincie Noord-
Holland, gemeente Heiloo en de gemeen-
te Castricum. Doel is het maken van een 
bijzonder woonlandschap. Het gaat hier-
bij om totaal 2.000 à 2.400 woningen, 
een nieuwe aansluiting op de A9 met de 
bijbehorende toegangswegen, en natuur- 
en recreatieprojecten. Het gebied krijgt 
een goede balans tussen wonen, natuur, 
landschap, recreatie en bereikbaarheid.
In het nieuwe bestemmingsplan voor 

de Zandzoom in Limmen hebben de 
bestaande gebouwen langs de wegen 
doorgaans dezelfde bestemming gehou-
den. Daar waar nieuwbouw is gepland, 
moeten de plannen nog worden uitge-
werkt (wat, waar, hoeveel). Belangrijke 
voorwaarde voor de uitwerking is de ze-
kerheid dat de nieuwe aansluiting op de 
A9 ter hoogte van de Lagelaan er komt. 
Daarover moet het Rijk beslissen. 
Voor het bestemmingsplan is onderzoek 
gedaan naar de gevolgen voor het ver-
keer. Een van de aanbevelingen hieruit is 
dat de aansluiting Visweg/Rijksweg ver-
beterd moet worden. De gemeenteraad 
heeft besloten hier een rotonde aan te 
leggen. 
Het bestemmingsplan ligt ter inzage t/m 
20 april. De officiële publicaties hierover 
zijn op 9 maart geplaatst in het Nieuws-
blad van Castricum en de Staatscou-
rant. Het bestemmingsplan en de offici-
ele publicaties zijn ook te zien via www. 
Castricum.nl.

nieuwbouw zandzoom 
limmen stap dichterbij

Op zaterdag 19 maart rijdt er een grote bus door de gemeente Castricum en we  
komen u ophalen. Ophalen om mee te denken met de bezuinigingen die de ge-
meente de komende jaren moet doen. De bus staat in totaal op vier locaties. U stapt 
toch ook even binnen?
Zoals menigeen van u weet hebben de gemeenten in Nederland allemaal een  
flinke bezuinigingsopdracht. Voor de gemeente Castricum gaat het om een be-
drag van ongeveer vijf miljoen euro. Wij willen graag weten,waar u van denkt dat  
de gemeente op moet bezuinigen of meer op kan en mag verdienen. We doen  
dat door uw mening op een aantal stellingen te vragen. De stellingen zijn door de 
gemeenteraad opgesteld.

De bus staat voor u klaar op: 
09:00 - 11:00 uur  in Limmen tussen de Albert Heijn en de Burgerij
11:15 - 13:00 uur  in Akersloot bij Deen
13:15 - 15:00 uur  in Castricum bij het Bakkersplein
15:15 - 17:00 uur  in Castricum bij Winkelcentrum Geesterduin

U stapt toch ook even binnen?!

bezuinigingsbus 
staat voor u klaar 

fiets kwijt?
De gemeente Castricum heeft dinsdag 
15 maart (wees)fietsen die al langer 
dan 30 dagen onafgebroken bij het 
station geparkeerd stonden, verwij-
derd en naar een opslag gebracht. 
Daarmee is meer ruimte gecreëerd in 
de stallingen.
Wie zijn of haar fiets terug wil, kan 
deze op afspraak komen ophalen. 
Afspreken kan via tel. 06 1942 96 89. 

Iedereen die zijn fiets wil parkeren in het 
stationsgebied, wordt verzocht dat te 
doen in de overdekte fietsenstalling voor 
of achter het station, of in de bewaakte 
rijwielstalling. Zo draagt elke fietser een 
steentje bij aan een net aangezicht van 
het stationsgebied. Vanaf 27 mei 2004 
heeft de gemeente het recht om ver-
keerd geparkeerde fietsen weg te slepen. 
Op deze datum is een verkeersbesluit in 
werking getreden dat parkeren van de 

fietsen in de stalling verplicht stelt. Om 
erop toe te zien dat fietsen inderdaad 
juist worden gestald, worden in de ko-
mende maanden één keer per maand 
verkeerd geplaatste fietsen weggehaald 
en opgeslagen op een terrein aan de 
Heemstederweg 16 in Castricum. Fietsen 
kunnen daar worden afgehaald tegen 
vergoeding van de wegsleep- en opslag-
kosten (€15,- + €1,-). Meer informatie 
bij de afdeling Veiligheid en Handhaving 

(0251-661122). De wegsleepactie is 
een samenwerking tussen de regiopoli-
tie, de Nederlandse Spoorwegen en de 
gemeente. De actie is gebaseerd op het 
door B&W vastgestelde ‘plan van aan-
pak wegslepen fietsen stationsgebied’. 
Bespaar u de beslommeringen en de 
kosten van een weggesleepte fiets en 
parkeer uw fiets in de daarvoor bedoelde 
fietsenrekken (voor of achter het station 
of in de bewaakte rijwielstalling).

fietsen in de rekken bij het station




